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Lista e shkurtesave 
 

KSHPK – Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

NJVL – Njësia e vetëqeverisjes lokale 

KFBP –  Kontrolli financiar i brendshëm publik  

MSHIA – Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës  

 

 

 

 

 

 

Përkufizimi i nocioneve 

Integritet – kryerja e ligjshme, profesionale, e pavarur, e paanshme, etike, e përgjegjshme, 
transparente dhe llogaridhënëse e punës me të cilën personat zyrtarë dhe të zgjedhur ruajnë 
reputacionin e tyre dhe të njësisë së vetëqeverisjes lokale, eliminojnë rreziqet dhe 
mënjanojnë dyshimet për shfaqjen dhe zhvillimin e korrupsionit, si dhe sigurojnë besimin e 
qytetarëve gjatë kryerjes së funksioneve publike dhe gjatë punës së institucioneve publike në 
nivel lokal. 

Interes publik1 - mbrojtja e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut dhe qytetarit të 
pranuara me të drejtën ndërkombëtare dhe të konfirmuara me Kushtetutën e Republikës së 
Maqedonisë, parandalimi i rreziqeve për shëndetin, mbrojtja dhe siguria, mbrojtja e 
ambientit jetësor dhe natyrës, mbrojtja e pronës dhe lirisë së tregut dhe sipërmarrësisë, 
sundimi i së drejtës dhe parandalimi i krimit dhe korrupsionit. 

Korrupsioni2 - keqpërdorimi i funksionit, autorizimeve (kompetencave) publike, detyrës 
zyrtare ose pozitës për përfitim, drejtpërdrejt ose përmes ndërmjetësuesit, për vete ose për 
dikë tjetër. 

 
1 Ligji për parandalimin  e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 12/2019. Neni. 8 

paragrafi 10 
2 Po aty. Neni. 2 paragrafi 1 
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Dobi3 - realizimi i çdo lloji përfitimi material ose jomaterial, dobie, leverdie ose përparësie për 
veten ose për dikë tjetër. 

Rreziku i korrupsionit4 - cilido qoftë lloj i dobësisë së brendshme ose të jashtme ose ndonjë 
veprimi i cili është edhe mundësi për shfaqjen e korrupsionit në kuadër të organeve 
shtetërore, sipërmarrjeve publike dhe institucioneve të tjera të sektorit publik dhe i cili 
përfshin çështjet e konfliktit të interesit, неспоивост e fuksioneve, marrjen e dhuratave dhe 
pagesave të tjera jolegale, lobimin, mungesën e sistemit të mbrojtjes së sinjalizuesve, 
mashtrimet, përdorimin joadekuat të autorizimeve, autorizimeve diskrecionale, financimin e 
partive politike dhe fushatave në kundërshtim me ligjin, tregtimin ose përdorimin e palejuar 
të informacioneve, transparencën e veprimeve/procedurave dhe dokumenteve dhe çështje 
të tjera që janë me rëndësi për integritetin. 

Konfikti i interesit5 - gjendje në të cilën zyrtari ka interes privat i cili ndikon ose mund të 
ndikojë mbi paanshmërinë gjatë ekzekutimit të autorizimeve publike ose detyrave zyrtare. 

Person zyrtar6 - të gjithë personat e zgjedhur ose të emëruar ose punonjësit në sektorin 
publik. 

Parregullsi7 - Parregullsia është mospërmbajtja ose aplikimi i gabuar i ligjeve ose rregullave 
të tjera siç janë marrëveshjet ndërkombëtare, e që del nga puna ose lëshimet e përdoruesve 
të mjeteve publike dhe që ka ose mund të ketë ndikim negativ mbi buxhetin e Republikës së 
Maqedonisë, mjetet e BE-së ose mjetet e burimeve të tjera vendore ose të huaja, pavarësisht 
nëse bëhet fjalë për të ardhura, të dala, kthime, trashëgime ose detyrime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Po aty. Neni. 8 paragrafi 5 
4 Po aty. Neni. 8 paragrafi 6 
5 Po aty. Neni. 2 paragrafi 3 
6 Po aty. Neni. 8 paragrafi 2 
7 Urdhëresa për procedurën për parandalimin e parregullsive, mënyrës së bashkëpunimit të ndërsjellë, formës,  

përmbajtjes, afateve dhe mënyrës së raportimit të parregullsive, e sjellë nga Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 63/2011 
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1. Hyrje 

 

Integriteti në sektorin publik nuk është një qëllim per se, por një mjet për të krijuar dhe për 
të zbatuar politika publike më të mira dhe për besim sa më të madh të qytetarëve te sektori 
publik. Përmes procesit të decentralizimit njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) morën një 
spektër të gjerë kompetencash në fusha që i prekin drejtpërdrejt qytetarët që jetojnë në 
komunën e caktuar. Në të njëjtën kohë, karakteristikë e vetëqeverisjes lokale është afërsia e 
drejtpërdrejtë me ‘’përdoruesit e shërbimeve’’, pra me qytetarët dhe bashkësinë afariste, dhe 
kjo sjell rrezik nga ndikime të ndryshme gjatë punës. 

Ky dokument jep kahe për aplikimin e politikës së integritetit të njësive të vetëqeverisjes 
lokale, njëkohësisht paraqet një tërësi (takëm) udhëzimesh dhe rekomandimesh për zbatimin 
e përpiktë të detyrimeve ligjore dhe për përforcimin e sjelljes etike dhe profesionale në 
organet e komunës dhe në administratën komunale.  

Hapi i parë drejt krijimit të një sistemi të qëndrueshëm integriteti është zotimi i qartë i nivelit 
më të lartë politik dhe udhëheqës për të mos pasur fare tolerancë (tolerancë zero) për 
korrupsionin, si dhe për çfarëdo lloj sjelljeje joetike, jomorale dhe joadekuate. Kjo porosi 
duhet t’iu kumtohet të gjithë punonjësve, partive politike dhe qytetarëve. Nënshkrimi i 
deklaratës për politikën e integritetit është njëri nga hapat në këtë drejtim. 

Politika e integritetit bazohet te rregullat ligjore ekzistuese dhe aktet nënligjore në 
Maqedoninë e Veriut, të cilat rregullojnë secilën nga fushat e sipërprmendura. Për t’iu 
lehtësuar njohjen me këto akte ligjore të shumta përdoruesve të këtyre kaheve, në fund të 
dokumentit është shtuar aneksi me aktet e ndara sipas fushave. Këto kahe ecin një hap më 
tutje, pra japin propozime praktike shtesë për avancimin e gjendjeve, nisur nga 
rekomandimet e organizatave ndërkombëtare relevante, nga përvojata krahasuese dhe nga 
rekomandimet e asociacioneve të qytetarëve. 

 

2. Komponentët e politikës së integritetit 

Politika e integritetit të njësive të vetëqeverisjes lokale (NJVL) përbëhet nga këta 
komponentë: 

• Interesi publik dhe parandalimi i korrupsionit dhe konfliktit të interesit; 

• Puna profesionale dhe etike; 

• Denoncimi i mbrojtur; 

• Menaxhimi i burimeve njerëzore; 

• Puna ekonomikisht efikase dhe efektike; 

• Transparenca, llogaridhënia dhe participueshmëria; 

• Menaxhimi i cilësisë; 
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• Mundësitë e barabarta për gratë dhe burrat. 
 

 

2.1. Interesi publik dhe parandalimi i korrupsionit dhe konfliktit të interesit 
 

 
Gjatë ekzekutimit të autorizimeve dhe detyrave të tyre, prefekti, anëtarët e këshillit dhe të 
gjithë të punësuarit në administratën e komunës respektojnë parimet e ligjshmërisë, 
barazisë dhe të qenët publik, normat etike dhe standardet, pa diskriminim ose favorizim 
të çfarëdo lloji  dhe duke respektuar plotësisht interesin publik. 

Përveç kësaj, ata kujdesen të mos e vënë veten në pozitë koflikti interesi, dhe gjatë kryerjes 
së detyrave dhe autorizimeve të tyre nuk duhet të udhëhiqen nga interesat personalë, 
familjarë, fetarë, partiakë ose etnikë, e as nga presionet dhe premtimet  e eprorëve ose të 
ndonjë personi tjetër. 

Cilido qoftë interes faktik, potencial ose i dukshëm duhet të denoncohet patjetër te personi 
për integritet, sipas kaheve për parandalimin e konfliktit të interesit. 

Personat zyrtarë nuk marrin dhurata, privilegje e as leverdi. Përjashtimet e kësaj ndalese 
janë përcaktuar me ligj. Dhuarat, pavarësisht nëse janë marrë ose janë refuzuar e që nuk 
janë kthyer dot, pavarësisht prej vlerës së tyre, duhet të evidentohen, ndërsa një kopje e 
listës së evidentimit të dhuratave të marra i dorëzohet Komisionit Shtetëror për 
Parandalimin e Korrupsionit. 

 

Ndonëse konflikt interesi mund të ketë në çdo nivel, vetëqeverisja lokale është me rrezik për 
shkak të afërsisë me qytetarët dhe bizneset lokale. Përveç kësaj, NJVL-të janë përgjegjëse për 
një spektër të gjerë fushash, siç janë: planifikimi urbanistik, dhënia e lejeve, licencave dhe 
dokumenteve të tjera, ofrimi i shërbimeve etj., dhe që të gjitha bartin rrezikun nga 
korrupsioni. Veçanërisht me rrezik janë fushat si furnizimet publike, punësimet etj. 

Termi konflikt interesi nënkupton ‘’gjendje në të cilën personi zyrtar ka interes privat ose 
mund të ndikojë mbi ekzekutimin e paanshëm të autorizimeve të tij publike ose detyrave 
zyrtare.”8  Termi ‘’përfitim” nënkupton ‘’realizimin e cilitdo përfitimi, leverdie ose përparësie 
materiale ose jomateriale për vete ose për dikë tjetër.”9 

Konflikti i interesave mund të jetë i vërtetë, potencial dhe në dukje. 

Lloji i konfliktit të 
interesit 

Çfarë do të thotë? Shembull 

 
8 Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 12/2019. Neni. 2, 

paragrafi 3 
9 Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit,  Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 12/2019. Neni. 8, 

paragrafi 5 
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Konflikt i vërtetë 
interesi 

Ndeshje e drejtpërdrejtë mes 
interesit privat të personit zyrtar dhe 
detyrave të saj/tij zyrtare.  

Anëtar i këshillit të 
komunës dhe drejtues i 
ndonjë shoqërie tregtare 
(akumulimi i funksioneve). 

Konflikt potencial 
interesi 

Kur personi zyrtar ka interes privat i 
cili në të ardhmen mund të sjellë 
konflikt interesi me detyrën e saj/tij 
zyrtare. 

 

I punësuar në 
administratën e komunës 
është anëtar i ndonjë 
shoqërie qytetare e cila në 
të ardhmen mund të 
aplikojë për mbështetje 
financiare nga komuna. 

Në dukje Ka interes personal i cili nga ana e 
personave të mirinformuar mund të 
merret se ndikon mbi zbatimin e 
detyrave të personit zyrtar. 

Shkolla ku mëson vajza e 
sekretarit të komunës 
fiton grant nga komuna - 

Tabela 1: Llojet e konfliktit të interesit 

Personat zyrtaë duhet të kenë kujdes edhe për konfliktin e interesit  në dukje. Pra, ndonëse 
parë nga ana formale-juridike  një situatë e caktuar nuk është konflitk interesi, mund të duket 
se ka një interes të tillë. Ndonëse interesi në dukje nuk sjell dënueshmëri, situata të tilla mund 
të rrënojnë besimin tek institucioni, si dhe të prishin reputacionin e integritetit personal dhe 
institucional. 

Personat zyrtarë kanë detyrim ligjor të kujdesen për konfliktin potencial të interesit, të 
ndërmarrin masa për shmangien e tij, si dhe të lajmërojnë për gjendjet me konflikt interesi. 
Në një rast të  tillë ka detyrim për mënjanimin e personit nga kryerja e një veprimi të caktuar. 
Mënjanimi nga vendimmarrja nuk mjafton. Personi nuk duhet të marrë pjesë fare në diskutim 
dhe preferohet të largohet nga mbledhja derisa të sillet vendimi për një çështje të caktuar.  

Për shembull: nëse një anëtare ose anëtar i këshillit ka konflikt interesi për një çështje e cila 
diskutohet në këshill, largimi nga momenti i votimit nuk është i mjaftueshëm. Standardet 
ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të vendeve të zhvilluara imponojnë që anëtarja ose 
anëtari të largohen nga mbledhja para se të nisë diskutimi i çështjes, madje të largohen 
mjaftueshëm, ashtu që të mos marrin infomacione derisa të sillet vendimi. 

Pozitat e ndryshme të punës në NJVL përballen me shkallë të ndryshme rreziku për konflikt 
interesi. Rreziku nga konflikti i interesit është më i madh nëse personi zyrtar ka diskrecionin 
të vendosë për një situatë të caktuar e cila ndikon mbi persona të tretë (për shembull: të 
lëshojë ose të mos lëshojë lejen), si dhe mekanizma të kufizuar të kontrollit mbi veprimet e 
personi zyrtar. Më poshtë janë dhënë disa nga fushat më të rrezikuara ku mund të shfaqet 
konflikti i interesit:10 

- mbledhja, shpërndarja dhe ruajtja e informacioneve të besueshme; 
- puna individuale me palë; 

 
10https://www.integrity.qld.gov.au/assets/document/catalogue/icac_info_sheets/Managing_conflicts_of_interest

_in_the_public_sector_-_toolkit.pdf 
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- përditësimi dhe ndërrimi i të dhënave personale; 
- sjellja e vendimeve diskrecionale; 
- dhënia e këshillave profesionale; 
- licencimi ose ndonjë aktivitet tjetër për vlerësim dhe rregullim; 
- certifikimi; 
- testimi; 
- ndarja e burimeve publike dhe sigurimi i aksesit te pajisjet dhe të mirat e tjera që i 

takojnë NJVL-së. 

Edhe përkundër insistimit që të përkufizohet konflikti i interesit, është shumë normale të ketë 
pasiguri ose hamendje në lidhje me situatën konkrete në të cilën mund të gjenden personat 
zyrtarë, këshilltarët ose këshilltaret. Për shembull: NJVL-të kanë shumë të dhëna dhe 
informacione, ndërsa aksesi te to mund të sigurojë ndonjë përfitim ose përparësi për të 
punësuarit, si dhe për personat e jashtëm. Konflikt interesash është edhe keqpërdorimi i 
informacioneve zyrtare të besueshme ose i pronës, veprimi në emër të personave të tjerë ose 
marrja e dhuratave dhe ftesave. 

Konflikti i interesit është fushë ku identifikohet një nevojë shumë  e lartë për organizimin e 
stërvitjeve, workshop-eve dhe seminareve për mbështetjen e nëpunësve dhe anëtareve dhe 
antëtarëve të këshillit për ndërgjegjësimin  për këto probleme. Mungesa e dijeve dhe 
stërvitjes për konfliktin e interesit janë arsyet kryesore pse nëpunësit nuk janë të përgatitur 
të parashikojnë konfliktin potencial të interesave. Burim i ekspertizës për konfliktin e interesit 
është KSHPK-ja. 

KSHPK-ja ka shqyrtuar shpesh raste për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit 
në nivel lokal. Përveç kësaj, KSHPK-ja jorrallëherë merr kërkesa për mendim në lidhje me 
situata konkrete në nivel lokal, nëse ato janë konflikt interesi. Kërkesa për mendim është një 
praktikë e mirë dhe palët e prekura duhet të inkurajohen edhe më tej që t’i kuptojnë interesat 
e ndryshëm dhe situatat e ndryshme kur vihen në pozitë konflikti interesi. Shembujt e punës 
së deritanishme të KSHPK-së duhet të përdoren dhe të detektohen fushat të cilat deri tani 
janë dëshmuar se janë të brishta, po dhe si ilustrime reale të situatave praktike në të cilat 
mund të gjenden nëpunësit, këshilltarët dhe këshilltaret, si dhe duhet të jenë në gjendje t’i 
njohin. Të gjitha mendimet e KSHPK-së dhe paralajmërimet publike janë publikur në faqen e 
tij të internetit. 

Fshehja se ka interes privat nga ana e personit zyrtar është shkelje e detyrës dhe bazë për 
ngritjen e procedurës për vërtetimin e përgjegjësisë dhe për shqiptimin e masave sipas Ligjit 
për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Nëse KSHPK-ja konstaton  konflikt 
interesi, ligji parashikon hapat vijues: 

Në fillim do të njoftojë personin zyrtar dhe do t’i kërkojë atij që brenda 15 ditëve të largojë 
konfliktin e interesit. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë KSHPK-ja do të njoftojë organin 
kompetent: 

- me kërkesë për të bërë procedurë disiplinore, nëse personi zyrtar nuk është i zgjedhur 
ose i emëruar, ose 
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- me iniciativë për shkarkimin/ndërprerjen e kryerjes së autorizimeve ose detyrave 
publike, nëse personi është i emëruar ose i ngarkuar ose 

- gjatë kësaj shqiptohet masa vërejtje publike sipas nenin 79 të Ligjit për parandalimin 
e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, nëse personi zyrtar është zgjedhur në 
zgjedhje të drejtpërdrejta.  

 

Ndalesa për të marrë dhurata, për privilegje dhe leverdi 

Korrupsioni mund të nisë edhe me marrjen e dhuratave, privilegjeve dhe levërdive. Gjatë 
kryerjes së autorizimeve  dhe detyrave publike, personi zyrtar nuk duhet të marrë dhurata, 
ndërsa përjashtimet nga kjo janë definuar me ligj. Për dhuratat e marra si përjashtim dhe që 
nuk mund të kthehen, NJVL-ja mban evidencë të detyrueshme. NJVL-të kanë detyrë të 
dorëzojnë listën e evidencës së dhuratave të marra më së voni deri në datën 31 mars të vitit 
rrjedhës për vitin pararendës. 

Tabela më poshtë është një lloj liste kontrolli të cilën nëpunësit mund ta përdorin nëse dikush 
iu ofron ndonjë dhuratë. 

Lista e kontrollit – marrja e dhuratave 

Besueshmëria Nëse dhurata është vërtet ‘’me gjithë zemër”, pra nëse është 
meritë për diçka që kam bërë si nëpunës(e), dhe e kërkuar ose e 
nxitur nga unë? 

Pavarësia Nëse e marr dhuratën, a mund të ketë dyshime një person 
mesatarisht i arsyeshëm se unë mund të jem i/e pavarur gjatë 
kryerjes së punës sime në të ardhmen, sidomos nëse ndonjë 
vendimi im i ardhshëm mund të prekë personin që bën 
dhuratën? 

Liria Nëse e marr dhuratën, a do të jem i/e lirë nga çfarëdo detyrimi 
në favor të personin që bën dhuratën, familjes së tij/saj, miqve, 
bashkëpunëtorëve etj? 

Transparenca A jam në gjendje që në mënyrë transparente ta raportoj këtë 
dhuratë dhe personin që e ka bërë, para organizatës sime, 
kolegëve dhe kolegeve, mediave dhe qytetarëve? 

Tabela 1: Lista e kontrollit: marrja e dhuratave11 

 

2.2. Puna profesionale dhe etike 
 

Secili/secila detyrohet që gjatë kryerjes së funksionit, autorizimit publik dhe detyrës zyrtare 
të veprojë në mënyrë të përgjegjshme, profesionale, të ndërgjegjshme, të ndershme, 
efikase dhe të paanshme.  

 
11 https://www.oecd.org/gov/ethics/49107986.pdf  

https://www.oecd.org/gov/ethics/49107986.pdf
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Të punësuarit në administratën komunale i përmbahen Kodit të nëpunësve administrativë. 

Prefekti/prefektja dhe anëtarët dhe anëtaret e këshillit detyrohen t’iu përmbahen 
standardeve më të larta etike, në përputhje me ligjin dhe Kodin etik të funksionarëve 
lokalë,  ashtu që të mbrojnë interesin publik, nderin dhe reputacionin e funksionit publik. 

Standardet etike aplikohen në raport me kolegët dhe koleget, me eprorët dhe palët, në 
vendin e punës, por edhe në jetën private dhe në marrëdhëniet me publikun. 

Puna profesionale dhe etike është baza e sistemit të integritetit. Organizata për Bashkëpunim 
Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) integritetin e definon si ’’përputhje e përpiktë me dhe 
përmbajtje ndaj vlerave etike, parimeve dhe normave të ndara për mbështetjen dhe 
prioritetin e interesit publik kundrejt atij privat.”12 Këto vlera, parime dhe norma në fakt 
krijojnë standardet për integritet. Këto standarde më tej mund të shkrihen në kode etike dhe 
kode sjelljeje, e me të bëhen pjesën e sistemit juridik dhe politikave organizative. Krijimi dhe 
përmbajtja ndaj standardve të larta është në funksion të mbështetjes së administratës si 
servis i qytetarëve. Këto standarde janë parimet dhe vlerat themelore të cilat qytetarët dhe 
qytetaret i presin nga administrata komunale. 

 
Puna profesionale dhe etike e administratës komunale 

Parimet themelore të të punësuarve në administratën komunale gjenden në Ligjin për 
nëpunësit administrativë dhe Ligin për të punësuarit në sektorin publik. Kështu, të punësuarit 
detyrohen të respektojnë parimin e ligjshmërisë, kushteve të barabarta, aksesin e barabartë 
te vendi i punës, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, profesionalizmin dhe kompetencat, 
menaxhimin e efektit të të punësuarve, orientimin drejt shërbimeve, etikën profesionale, 
paanshmërinë dhe objektivitetin, transparencën dhe besueshmërinë, përgjegjshmërinë, 
parandalimin e konfliktit të interesit dhe parimin e përdorimit ekonomik të mjeteve.  

Të punësuarit e NJV-së janë të detyruar t’i përmbahen kodit të nëpunësve administrativë.13 
Ky dokument rregullon standardet etike dhe rregullat e sjelljes së nëpunësve administrativë, 
me qëllim të nxisë veprimet dhe sjelljen e mirë të nëpunësve administrativë dhe përforcimin 
e besimit të qytetarëve dhe qytetareve në punën e institucioneve të sektorit publik.  

Kodi i nëpunësve administrativë përmban këto elemente: 

- Profesionalizmin; 
- Paanshmërinë; 
- Vlerat demokratike dhe të drejta sociale; 
- Mosdiskriminimin; 
- Asnjanësinë politike; 
- Integritetin personal; 
- Përfaqësimin e interesit publik; 

 
12 OECD: Rekomandimi i Këshillit të integritetit në sektorin publik, Paris, 2017. Ndodhet në: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435  
13 Kodi i nëpunësve administrativë, Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 183/2014 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435
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- Keqpërdorimin e statusit të nëpunësit publik; 
- Sjelljen me informacionet; 
- Sjelljen në vendin e punës, jetën private dhe në publik; 
- Sjelljen me palët, kolegët dhe eprorët; 
- Veshjen e hijshme; 
- Përdorimin e burimeve. 

Çdo i punësuar në NJVL duhet të njihet mirë me këtë kod dhe t’i mundësohet akses te 
këshillimi dhe kahet për aplikimin e tij. Të gjithë të punësuarit e rinj duhet të marrin kopje të 
kodit, ndërsa ai duhet të vendoset në vende ku shihet qartë, në hapësirat e NJVL-së dhe në 
faqen e saj të internetit. Të punësuarit duhet të informohen për pasojet e shkeljes së këtyre 
standardeve, duke pasur parasysh se mosrespektimi i kodit shpie në përgjegjësi disiplinore. 

NJVL-ja, pra administrata komunale mund edhe vetë të zhvillojë kodin e vet etik i cili do të 
krijohet përmes procesit participues të të punësuarve dhe t’iu përshtatet specifikave të 
qeverisjes lokale. Kodet e tilla etike duhet të adresojnë çështjet e shërbimeve publike dhe 
aktiviteteve politike, t’i shprehin qartë detyrat në raport me konfliktet financiare dhe 
jofinanciare të interesit, të kenë dispozita të qarta dhe precize për marrjen ose refuzimin e 
dhuratave, punën shtesë, përdorimin e burimeve, si dhe për kufizimet që vlejnë pas 
ndërprerjes së funksionit/punësimit. Kodi mund të merret parasysh edhe gjatë ngritjes në 
detyre, dhe është shumë e rëndësishme që të përfshijë edhe përgjegjësi disiplinore kur është 
e nevojshme. 

Personat në pozita udhëheqëse kanë përgjegjësi të jenë shembull i përmbajtjes  ndaj 
standardeve etike. Njerëzit më së miri mësojnë nga njëri-tjetri përmes vëzhgimit, imitimit dhe 
mbështetjes te shembujt14 ndërsa sjellja joetike e udhëheqësve është faktori më i madh që 
sjell sjellje joetike nga të tjerët. 

Komunikimi për rëndësimë e punës profesionale dhe etike duhet të kryhet edhe 
‘’përbrenda’’, pra drejt të punësuarve, dhe’’përjashtë”, pra drejt publikut. Brenda vetë 
institucionit udhëheqësit dhe udhëheqëset duhet të theksojnë shembujt e punës etike dhe 
profesionale përmes lëvdatave dhe mirënjohjeve etj. Në këtë mënyrë këto standarde do të 
bëhen pjesën e kulturës organizative.  

Standardet etike për këshillin  komunal 

Për anëtarët dhe anëtaret e këshillit vlet kodi etik i funksionarëve lokalë.15 Ky dokument u 
dedikohet të gjithë personave të zgjedhur dhe të emëruar në komuna ose në Qytetin e 
Shkupit, si dhe sipërmarrjet publike, institucionet dhe organizatat e tjera të themelura nga 
ato. Kodi përfshin parimet si respektimi i ligjeve, interesi publik, përgjegjshmëria, mbrojtja e 
reputacionit dhe pronës së vetëqeverisjes lokale, plotësimi i premtimeve parazgjedhore, si 
dhe detyrimet për funksionarët dhe funksionaret lokale, mes të cilave edhe dispozitat për 
sjelljen antikorrupsion dhe parandalimi i konfliktit të interesit. Një vend të rëndësishëm zënë 

 
14 Doracaku  i OECD-së për integritetin në sektorin privat (OECD Public Integrity Handbook), Organizata për 

Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) maj 2020. Ndodhet në: 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-integrity-handbook_ac8ed8e8-en 
15 BNJVL dhe UNDP: Kodi etik i funksionarëve lokalë, 2008. Ndodhet në: 

http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Izdanija/Publikacii/MK/20Eticki_Code_MKD.pdf 

http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Izdanija/Publikacii/MK/20Eticki_Code_MKD.pdf
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edhe marrëdhëniet me publikun, me të punësuarit në vetëqeverisjen lokale dhe me mediat. 
Ky dokument duhet të përditësohet në përputhje me standardet ndërkombëtare. Çdo 
anëtar/e i ri/e re i/e këshillit duhet të marrë kopje të këtij kodi që në fillim të mandatit, 
përcjellë me një prezantim/stërvitje për përmbajtjen e dispozitave, rëndësinë dhe pasojat e 
shkeljes së tij. Edhe kodi etik i funksionarëve lokalë duhet të vendoset në një vend të dukshëm 
në faqen e internetit të NJVL-së. Në këtë mënyrë NJVL-ja do ta njohë publikun me standardet 
themelore që duhet të presin qytetarët nga punonjësit e NJVL-së, këshilltaret dhe këshilltarët. 

Është me rëndësi të theksohet se ky kod etik vendos thjesht vetëm standardet minimale, 
ndërsa këshilltaret dhe këshilltarët duhet të synojnë të jenë qytetarë dhe qytetare 
shembullore në bashkësinë e tyre lokale, dhe sjellja e tyre duhet t’i tejkalojë këto norma 
themelore. 

Trajnime për standardet etike 

Trajnimet duhet të përmbajnë komponentë edhe për rregullat edhe për vlerat që reflektohen 
në këto kode. Strukturat udhëheqëse të larta duhet të marrin pjesë patjetër që të trajnohen 
në mënyrë të duhur se si ta aplikojnë kodin, të jenë shembull mes të punësuarve të tjerë dhe 
të mund të sigurojnë kahe ditore për të punësuarit në njësinë e tyre organizative. 

MSHIA-ja harton dhe zbaton program vjetor për trajnim për menaxhimin administrativ, në 
radhë të parë për nëpunësit administrativë që kanë role udhëheqëse. Sipas programit për 
vitin 202116, trajnimi përbëhet nga katër module, prej të cilave njëri është kodi për nëpunësit 
administrativë. Tri modulet e tjera janë: rregulla të përgjithshme të fushës administrative, 
menaxhimi i financave publike dhe menaxhimi i projekteve. 

2.3. Denoncimi i mbrojtur 
 

Denoncuesit janë kolege, kolegë, qytetarë dhe qytetare shembullorë,  që kanë një rol 
shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e interesit publik, integritetit dhe reputacionit të NJVL-
së. 

Njësia e vetëqeverisjes lokale siguron kushte  për denoncimin e brendshëm të mbrojtur të 
dyshimeve të arsyeshme dhe njohurive se është kryer, po kryhet ose se do të kryhet veprim 
i dënueshëm ose ndonjë veprim tjetër i paligjshëm dhe i palejuar, i cili prek ose rrezikon 
interesin publik. 

Njësia e vetëqeverisjes lokale i inkurajon të gjithë të punësuarit, kandidatet dhe kandidatët 
për punësim, vullnetarët dhe vullnetaret, personat që kanë qenë të angazhuar për ndonjë 
punë, personat që janë ose kanë qenë në marrëdhënie pune ose në ndonjë marrëdhënie 
tjetër me institucionin, si dhe personat që përdorin ose kanë përdorur shërbime në 
institucion, dyshimet ose njohuritë e tyre për veprim të dënueshëm, joetik ose veprim tjetër 
të paligjshëm ose të palejuar në njësinë e vetëqeverisjes lokale t’i denoncojnë te personi i 
autorizuar për marrjen e denoncimeve nga sinjalizuesit.  

 
16 Ndodhet në: https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/training/gpau2021.pdf  

https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/training/gpau2021.pdf
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Njësia e vetëqeverisjes lojale vepron sipas denoncimeve sipas Rregullores për denoncimin 
e mbrojtur të brendshëm në institucionet e sektorit publik (të jepet rregullorja /procedura 
e njësisë së vetëqeverisjes lokale, nëse është miratuar). Gjatë kësaj administrata komunale 
detyrohet të informojë denoncuesit potencialë për procedurën e denoncimit të mbrojtur, 
dispozitat ligjore për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe për mundësinë e  denoncimit të mbrojtur 
te Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, te Ministria e Punëve të Brendshme,  
prokuroria publike kompetente ose Avokati i Popullit. 

Prefekti/prefektja dhe strukturat udhëheqëse ndërmarrin masa me të cilat garantojnë  
konfidencialitetin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. 

 

Denoncimi është pjesë e rëndësishme e zbulimit të keqpërdorimeve në NJVL. Denoncimi 
është dhënia e informacioneve të brendshme për punën e individëve të caktuar ose të 
strukturave të tëra. Përmes denoncimit të mbrojtur jepen dyshime të arsyeshme se është 
kryer, po kryhet ose ka gjasa të kryhet veprim i dënueshëm ose ndonjë veprim tjetër i 
paligjshëm ose i palejuar, i cili lëndon ose rrezikon interesin publik. Kjo do të thotë se 
denoncimi nuk mund të jetë vetëm për vepër tashmë të kryer, po edhe për vepër që ka gjasa 
ta kryhet, pra vërehet edhe aplikim parandalues. 

Mbrojtja e sinjalizuesve bëhet sipas Ligjit për mbrojtjen e denoncuesve. Ky ligj rregullon 
denoncimin e mbrojtur, të drejtat e sinjalizuesve si dhe sjelljen dhe detyrimet e 
institucioneve, përfshirë edhe NJVL-në.  

Jo gjithmonë sinjalizuesit janë të punësuar në vetë institucion. Dihet pak se këtë rol mund ta 
luajnë edhe persona të jashtëm që kanë pasur ndonjë marrëdhënie juridike ose afariste me 
NJVL-në. Mund të jetë kandidate ose kandidatë për punë, vullnetare ose vullnetarë, persona 
të angazhuar për ndonjë punë, si dhe persona që kanë përdorur shërbimet e institucionit. 

Praktika e deritanishme ka dëshmuar se ky mekanizëm përdoret shumë pak në institucione, 
si në nivel qendror, ashtu edhe në atë lokal. Sinjalizuesit shpeshherë perceptohen si jobesnikë 
ndaj kolegeve dhe kolegëve dhe punëdhënësit të tyre, në vend që të shihen si qytetarë 
shembullorë. Kur një person denoncon një sjellje korruptive ose të joetike, ka rrezik që e gjithë 
vëmendja të kthehet drejt personit që denoncon, e jo drejt situatës faktike. Prandaj NJVL-ja 
duhet të merret me promovimin e e mundësisë për denoncim të mbrojtur, që të zhvillohen 
qëndrime pozitive mes publikut dhe profesionistëve. Këto porosi duhet të arrijnë te 
prefekti/prefektja dhe te strukturat udhëheqëse më të larta gjatë mbledhjeve të punës, 
intervistimeve dhe deklaratave për media. Në faqen e internetit të NJVL-së duhet të jenë të 
aksesueshme informacionet dhe porositë për nxitjen e denoncimit të mbrojtur. 

Kushtet për denoncimin e  mbrojtur 

NJVL-të duhet të sigurohen se do t’i sigurojnë të gjitha kushtet e nevojshme për mbrojtjen e 
konfidencialitetit, si dhe mbrojtjen nga çfarëdo lloj pasoje për sinjalizuesit. Ministria e 
Drejtësisë ka publikuar Rregulloren për denoncimin e mbrojtur të brendshëm në institucionet 
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e sektorit publik.17 Sipas kësaj rregulloreje, personi udhëheqës në NJVL duhet të caktojë 
person përgjegjës për pranimin e parashtresave të dorëzuara për denoncim të brendshëm 
(personi i autorizuar). Është shumë e rëndësishme që personi i autorizuar të ketë të gjitha 
kushtet e nevojshme për punën e tij/saj, të cilat do t’i mundësojnë pavarësi dhe rrjedhje të 
papenguar të punës. Këtu bëjnë pjesë: 

• Hapësirë përkatëse pune për pranimin e palëve; 

• Kompjutër të veçantë me emër përdoruesi dhe fjalëkalim të krijuar nga personi i 
autorizuar dhe që e di vetëm ai/ajo, me lidhje interneti dhe kuti elektronike të veçantë 
për postën elektronike me emër përdoruesi dhe fjalëkalim të krijuar nga personi i 
autorizuar dhe që e di vetëm ai/ajo; 

• Vulë pranuese të veçantë; 

• Regjistër të veçantë; 

• Kuti postare të veçantë; 

• Linjë postare të veçantë; 

• Sirtar dokumentesh për ruajtje të sigurt të të gjitha materialeve që lidhen me 
parashtresat; 

• Pajisje të tjera për pranimin e masave organizative dhe teknike për mbrojtjen e të 
dhënave personale dhe të dhënave të tjera. 

Përveç kësaj, NJVL-të detyrohen të krijojnë procedurë për pranimin e parashtresave të 
denoncuesve, për ndarjen dhe përpunimin e të dhënave, për mbrojtjen e të dhënave 
personale etj. Sigurimi i konfidencialitetit është thelbësor për mbrojtjen e personit që  
denoncon. 

 

Denoncimi i mbrojtur te kanalet e tjera të jashtme 

Përkundër insistimit për të ndërmarrë të gjitha masat për për zbatimin e përpiktë të 
detyrimeve ligjore, prapëseprapë NJVL-ja karakterizohet me njohje dhe kontakte të ngushta 
mes njerëzve. Kjo mund t’i lëkundë sinjalizuesit potencialë, sidomos nëse duan të denoncojnë 
ndonjë person që ka pozitë të lartë në strukturat udhëheqëse. Prandaj NJVL-ja duhet të 
promovojë edhe mundësinë e denoncimit të mbrojtur të jashtëm te Komisioni Shtetëror për 
Parandalimin e Korrupsionit, te Ministria e Punëve të Brendshme, te prokuroria publike 
kompetente ose tek Avokati i Popullit. Këshilli i Evropës rekomandon të mos ketë hierarki 
gjatë denoncimit, meqë kanali i ndryshëm mund të jetë më adekuat për çdo rast të veçantë. 

Informimi i publikut 

Kur bëhet fjalë për komunikimin dhe promovimin  e këtyre mundësive, NJVL-të duhet të 
publikojnë të dhëna të sakta dhe të rifreskuara për personin e autorizuar në faqet e tyre të 
internetit, si dhe procedurën e pranimit të parashtresave.  

 
17 Rregullorja për denoncimin e brendshëm të mbrojtur në institucionete sektorit publik, Gazeta Zyrtare e RM-

së, nr. 46/2016 
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Aktualisht një pjesë e NJVL-ve në faqet e tyre të internetit posedojnë formulare për 
denoncimin e korrupsionit. Zakonisht bëhet fjalë për një formular të përgjithsëm me një fushë 
të veçantë në të cilin sinjalizuesit i kërkohet  të tregojë rastin dhe të shtypë butonin ‘’dorëzo”. 
Kjo mund të jetë çorientuese për qytetarët, sidomos nëse nuk kanë informata shtesë ose 
materiale të bashkëngjitura se çfarë do të ndodhë me parashtresën e tyre.  Nëse NJVL-ja 
vendos ta mbajë mundësinë për denoncimin elektronik, duhet të jepen informacione shtesë 
për: 

- Shembuj për sjellje korruptive që mund të denoncohet; 
- Mundësinë për të bashkëngjitur materiale shtesë (dokumente, fotografi, incizime); 
- Informacione për mbrojtjen  e të dhënave të atij që denoncon; 
- Çfarë do të ndodhë me parashtresën, pra hapat konkretë që do të ndërmarrë NJVL-ja 

dhe afatet e tyre; 
- Mënyra e lajmërimit për rezultatin e parashtresës dhe sigurimi i informacioneve 

shtesë për parashtruesin. 

NJVL-të duhet të inkurajohen të zhvillojnë bashkëpunim edhe me sektorin civil, i cili mund të 
luajë rol të rëndësishëm për ndërgjegjësimin për rëndësinë e sinjalizuesve, mekanizmat 
ekzistues për denonicimin e mbrojtur dhe inkurajimin e sinjalizuesve potencialë të 
parashtrojnë njohuritë dhe dyshimet e tyre. Për shembull: asociacioni i qytetarëve 
Transparency International Macedonia mbështet sinjalizuesit dhe mban një platformë online 
për mbrojtjen e tyre (www.ukazuvac.mk), ku qytetarët mund të dorëzojnë parashtresë online 
për veprimtare korruptive. 

 

2.4. Menaxhimi i burimeve njerëzore 
 

Integriteti promovohet si pjesë e menaxhimit të burimeve njerëzore në njësinë e 
vetëqeverisjes lokale. Shembujt pozitivë të integritetit personal dhe profesional 
promovohen dhe shpërblehen vazhdimisht. 

Personat udhëheqës zbatojnë lidership etik, ndërsa identifikimi dhe adresimi i rreziqeve 
është pjesë e detyrave të tyre të punës. Njësia e vetëqeverisjes lokale promovon kulturë 
organizative të hapur ku diskutohet lirisht për problemet, dilemat etike, mungesat dhe ku 
jepen këshilla dhe drejtime për zgjidhjen e tyre. 

Menaxhimi i burimeve njerëzore ëstë një nga elementet kyçe në raport me kulturën 
organizative dhe në mbështetje të integritetit. Nëse administrata komunale disponon me 
kuadër cilësor, do të mund t’i zbatojë si duhet kompetencat e saj, të përmirësojë cilësinë e 
shërbimeve, të arrijë qëllimet e synuara dhe të rritë besimin publik. Prefekti bashkë me ekipin 
për menaxhimin e burimeve njerëzore duhet të kujdesen për tërheqjen dhe ruajtjen e ekipit 
cilësor i cili do të përsoset vazhdimisht. 

NJVL-ja duhet të sigurojë një sistem të drejtë dhe transparent punësimi, përzgjedhjeje dhe 
ngritjeje në detyrë, nisur nga kriteret objektive dhe procedurat formale, si dhe një sistem 
efektiv ankesash. Është shumë e rëndësishme të mbështetet profesionalizmi, të parandalohet 
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favorizmi dhe nepotizmi, si dhe ndikimi politik. Integriteti mund të përfshihet edhe në 
shpalljet e punës, nën supozimin se kandidatët po aplikojnë për punë në organizata që ndajnë 
vlerat e tyre. 

Për të avancuar punën e NJVL-ve dhe për të rritur motivimin dhe prodhimtarinë e të 
punësuarve, rekomandohet që NJVL-ja të zbatojë rregullisht anketa anonime për të marrë 
vesh satisfaksionin e të punësuarve, si dhe t’iu mundësojë të propozojnë masa për avancimin 
e punës. 

Punësimi në NJVL duhet të shqyrtohet në kontekstin e dy aspekteve në lidhje me sistemin e 
integritetit. Në radhë të parë, punësimi mund të jetë proces i cili i nënshtrohet korrupsionit. 
Njëkohësisht, punësimi i kuadrove të rinj është proces që duhet të sjellë punësimin e 
personave me integritet të cilët do i rezistojnë korrupsionit. 

Sa i takon punësimit si rrezik korrupsioni, gjëja më shqetësuese është ndikimi politik, ndërsa 
njëra nga ‘’simptomat’’ më të dukshme është lëkundshmëria e të punësuarve pas zgjedhjeve 
lokale, përmes mekanizmit të punësimeve të përkohshme përmes të cilave anashkalohet Ligji 
i nëpunësve administrativë. 

Procesi i punësimit dhe ngritjes në detyrë si rrezik për korrupsion 

NJVL-të duhet t’i zbatojnë me përpikëri dispozitat ligjore të Ligjit për nëpunësit administrativë 
në lidhje me statusin, klasifikimin, punësimin, avancimin, përsosjen dhe aftësimin profesional, 
matjen e efektit të çështjeve të tjera në lidhje me raportin e punës. Kandidatet dhe kandidatët 
për punë duhet të punësohen në institucione dhe organizata të cilat kanë mision dhe vizion 
që i identifikon ata, si dhe në vende pune që iu përgjigjen kualifikimeve, vlerave dhe parimeve 
të tyre morale. NJVL-ja duhet të promovohet si punëdhënës tërheqës për kandidate dhe 
kandidatë cilësorë me shkallë të lartë integriteti personal dhe profesional. 

NJVL-të duhet të identifikojnë pozitat që janë të ndjeshme ndaj korrupsionit. Për to duhet të 
inkuadrohen procedura të veçanta për përzgjedhje dhe trajnim, si dhe kërkesë për një sistem 
shumështresor rishikimi dhe miratimi, që të shmanget kompentenca unike për të sjellë 
vendime nga vetëm një person, si dhe  të mbrohen personat nga ndikimi i juaj gjatë sjelljes së 
vendimeve. Në fakt këto standarde janë konsistente me standardet e kontrollit financiar të 
brendshëm publik. Ministria e Financave ka hartuar Kahet për vërtetimin e vendeve kritike të 
punës, pra të pozitave të ndjeshme. Kjo do të thotë se NJVL-të duhet të vërtetojnë edhe listën 
e të punësuarve me të cilët i kanë plotësuar këto vende pune, kohën për të cilën do të punojnë 
në ato vende, si dhe planin me të cilin do të bëhet rrotacioni i të punësuarve në vendet 
(shumë) të ndjeshme, ashtu që një i punësuar të mos mbajë një vend pune më shumë se pesë 
vjet. 

Shembuj të kriteve të mundshme për konfirmimin e vendeve kritike të punës (vende 
pune me rrezik thelbësor (bruto).18 

 
18 Shih ‘’Kahet për menaxhimin e rrezikut nga mashtrimi dhe korrupsioni’’, të hartuara nga Sektori për 

kontrollin financiar të brendshëm publik. 
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• Pjesëmarrja në sjelljen e vendimeve të rëndësishme (sistemike dhe financiare) të 
cilat kanë ndikim vendimtar  për realizimin e qëllimeve kyçe të subjektit 
/përdoruesit buxhetor; 

• Pjesëmarrja në menaxhimin (buxhetimin, ekzekutimin, pagimin) e mjeteve të 
konsiderueshme financiare, përdorimi i keq i tyre mund të shkaktojë dëme të 
konsiderueshme mbi përdoruesin buxhetor, Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë, Komisionin Evropian, përdoruesit e tjerë të buxhetit etj. 

• Shkelja/mosrespektimi i ligjeve dhe rregullave që mund të ndikojnë seriozisht mbi 
reputacionin e institucionit. 

• Pjesëmarrja në vendimmarrjen e cila mund të shkaktojë humbje të 
konsiderueshme financiare të sipërmarrjeve dhe institucioneve të themeluara nga 
shteti ose në të cilat shteti është aksionar; 

• Pjesëmarrja në lëshimin e urdhëresës për pagesë ose për sigurimin e shërbimit 
(leje, pëlqim, licencë, koncesion, bursë, subvencion etj)  moslëshimi, prolongimi 
ose lëshimi në kundërshtim me rregullat mund të shkaktojë ryshfet të çfarëdo lloji 
(dhuratë, shërbim ose çfarë lloj leverdie). 

• Pjesëmarrja në vendimmarrje e cila mund të vërë në rrezik sigurinë e të 
punësuarve në institucion.  

• Konflikt i mundshëm interesi gjatë pjesëmarrjes në vendimmarrje për ndarjen e 
kontratave të furnizimeve publike.  

• Keqpërdorime të mundshme me informacione të besueshme në kundërshtim me 
politikën e institucionit etj. 

 

 

Trajnimi dhe zhvillimi profesional 

Një pjesë e rëndësishme e menaxhimit të burimeve njerëzore është trajnimi dhe mundësia 
për zhvillim profesional. NJVL-të duhet t’i njohin të punësuarit e tyre me qëllimet dhe detyrat 
për vitin e ardhshëm, pra çdo i punësuar duhet të dijë se si ndikon puna e tij/saj për qëllimet 
e vetëqeverisjes lokale dhe shërbimin për qytetarët. Të punësuarit në administratën 
komunale duhet të trajnohen për kryerjen e punës së tyre, dhe kjo vlen sidomos për ata që 
janë në kontakt të drejtpërdrejtë me qytetarët dhe sjellja e të cilëve mund të ndikojë mbi 
perceptimin e qytetarëve për punën e administratës komunale. Të punësuarit në 
administratën komunale kanë nevojë për trajnim të përhershëm për aspektet e ndryshme të 
sistemit të integritetit. Nëpunësit administrativë duhet të trajnohen për çështje që lidhen me 
etikën profesionale dhe ngritjen e vetëdijes për rreziqet e korrupsionit, dhe kjo të bëhet jo 
vetëm gjatë punësimit, por edhe si pjesë e një trajnimi të përhershëm. Këto trajnime duhet 
të përfshijnë diskutime për situata reale me vegla përkatëse. Duhet të shqyrtohen mundësitë 
për nxitjen e të punësuarve që të marrin pjesë në propozimin e masave parandaluese. Për 
këtë duhet të shqyrtohet dhe të konfirmohet një model përkatës trajnimi të përhershëm. 

NJVL-ja duhet të hartojë plane për trajnimin e të punësuarve në lidhje me punën e tyre, si dhe 
të mbajnë evidencë/regjistër për trajnimet e kryera për çdo të punësuar veç e veç. Është e 
rëndësishme të ndiqet edhe shkalla e trajnimeve të realizuara në raport me ato të 
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planifikuara, meqë praktika e deritanishme tregon se kjo përqindje është e ulët. Duhet që 
planet e trajnimit të të punësuarve të korrespondojnë me detyrat e ndara. Praktikë e mirë 
është që në planet vjetore të punës së njësive organizative të ndahen detyra/aktivitete për 
çdo të punësuar veç e veç. Rregullat duhet të integrohen në procedurat operative standarde 
të institucioneve dhe të bëhen pjesën e punës së përditshme. 

MSHIA-ja harton program vjetor për trajnimin gjenerik të nëpunësve administrativë i cili 
miratohet më së voni deri në 1 korrik të këtij viti për vitin e ardhshëm. Katalogu për trajnimet 
gjenerike të nëpunësve administrativë për vitin 202119 përfshin tema shumë të dobishme për 
të punësuarit e administratës komunale, si p.sh.: zgjidhja e problemeve, shkathtësitë 
komunikuese, orientimi drejt klientëve, barazia dhe mosdiskriminimi, evaluimi i programeve 
dhe politikave etj. 

Dilemat etike 

Të punësuarit që përballem përditë me numër të madh vendimesh gjatë punës shpeshherë 
gjenden në situatë me dilemë etike. NJLV-të duhet të nxitin ambient organizativ të hapur ku 
të punësuarit do të ndihen rehat për të diskutuar për dilemat etike eventuale.  

Shembull i një dilemë etike: 

Jam i punësuar në administratën komunale dhe prefekti më kërkon që brenda një ore të 
dorëzoj raport për çështje për të cilat po punoj qe dy javë, raport i cili duhej të ishte gati. 
Ky raport është i nevojshëm për të sjellë vendim të rëndësishëm në komunë. Po unë nuk i 
kam të dhënat relevante meqë po pres akoma që një pjesë e informacioneve të 
konfirmohen nga një departament tjetër. Kolegu i departamentit tjetër nuk ka rritur të 
mbledhë ato informacione dhe thotë se i duhen edhe ca ditë për t’i mbledhur ato. Deri sot 
ai ka qenë një profesionist i shkëlqyer dhe zakonisht kemi një bashkëpunim shumë të mirë, 
shpeshherë kalojmë kohë bashkë pas pune. E di se kohëve të fundit është ca i çoroditur se 
ka probleme private dhe prandaj nuk ka arritur ta mbarojë punën. Udhëhëqesja vjen në 
zyrën time dhe kërkon që urgjentisht ta dorëzoj raportin. Çfarë të bëj? 

 

NJVL-të duhet të sigurojnë trajnime për të punësuarit e tyre për të kuptuar më mirë dilemat 
etike, kahet për zgjidhjen e dilemave etike, si dhe mundësinë për këshillim konfidencial me 
personin për integritet. Njëkohësisht personi për integritetin duhet të jetë trajnuar mirë q të 
merret me situata të tilla. Zgjidhja e dilemave është qasje që kombinon rregullat dhe vlerat 
dhe përfshin situata ku nuk ka ndonjë zgjedhje të dukshme mes alternativave të dhëna. 
Qëllimi është të dërgohet mesazh se situata të tilla janë të pashmangshme gjatë punës dhe 
t’i inkurajojë të punësuarit të flasin dhe të kërkojnë mbështetje nëse përballen me një situatë 
të tillë. Përveç kësaj, trajnime të tilla nxitin vetëdijen për sjellje etike dhe morale. 

Më poshtë është dhënë një shembull për drejtimin e zgjidhjes së dilemave etike. 

 
19 Kataloguj ndodhet në: 

https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/training/gpgo2021.pdf 

https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/training/gpgo2021.pdf
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Plani për zgjidhjen e dilemave etike 

1. Me çfarë problemi po përballem dhe pse është e vështirë ta zgjidh? 
2. Kush e kush do të preken nga vendimi im? 
3. A më duhen më shumë informacione? 
4. A ka dispozita në legjislacion dhe në procedurat e brendshme të cilat kanë të 

bëjnë me çështjen time? 
5. Cilat janë argumentet pro dhe kundër: cili nga këto argumente është vlera, cili 

është pasojë e cili është arsyetim? 
6. Cili është përfundimi im? 

• Cilat janë pasojat negative të vendimit tim? 

• Si mund t’i minimizoj këto pasoja? 

7. A jam i/e lumtur me vendimin tim? (pyetja e kontrollit) 

 

Lidershipi etik 

Në fund fare, si pjesë përbërëse e sistemit për menaxhimin e burimeve njerëzore duhet të 
promovohet edhe lidershipi etik. Lidershipi etik në radhë të parë vlen për strukturat 
udhëheqëse në nivel administrativ. Integriteti duhet të jetë pjesë përbërëse e profilit të 
personave udhëheqës në të gjitha nivelet e NJVL-së, si kriter për punësim, emërim dhe ngritje 
detyre në pozita udhëheqëse. Struktura institucionale duhet t’i mbështetë personat 
udhëheqës në këtë mision, përmes mbështetjes organizative adekuate (kontrolli i 
brendshëm, këshilla juridike, instrumente për menaxhimin e burimeve njerëzore). 

 

Katër aspektet e liderit etik20  

Shembull integriteti 
përmes aksionit të 
dukshëm 

Liderët etikë duhet të jenë të vetëdijshëm se si interpretohen nga 
të tjerët vendimet dhe sjellja e tyre, të shmangin sjellje e cila mund 
të merret se nuk është në përputhje me rregullat dhe vlerat e 
organizatës dhe të  jenë  të përgatitur të shpjegojnë arsyet për 
vendimet dhe sjelljen e tyre, nëse është e nevojshme. 

Përdorimi i 
shpërblimeve dhe 
sanksioneve  

Shpërblimet dhe dënimet formale janë vegla të domosdoshme për 
zbatimin e standardeve etike. Kjo vlen jo vetëm për ata që preken 
drejtpërdrejt, po edhe për organizatën si tërësi. Megjithatë, duhet 
të kihet kujdes të arrihet balanci i vërtetë mes veprimit të duhur 
pas shkeljes së integritetit dhe ruajtjes së respektit dhe shmangies 
së pakënaqësisë. Është dëshmuar se sanksionet mund të ndikojnë 
mbi busullën e moralit të individit. Pra, mund të fitohet përshtypja 
se rregullat diktojnë sjelljen; p.sh.: Nëse nuk e është kundër 

 
20 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/1/3/6/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-

en&_csp_=676f6ac88ad48a9ffd47b74141d0fc42&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e8708  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/1/3/6/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en&_csp_=676f6ac88ad48a9ffd47b74141d0fc42&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e8708
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/1/3/6/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en&_csp_=676f6ac88ad48a9ffd47b74141d0fc42&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e8708
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rregullave në mënyrë eksplicite, duhet të jetë në rregull. Në këtë 
kuptim shpërblimet joformale (mirënjohja, të dëshmuarit e 
besimit) dhe sanksionet (mosmiratimi nga kolegët) janë vegla po 
aq të nevojshme. 

Komunikimi për 
vlerat dhe rregullat 

Ky aspekt përfshin diskutime të hapura për sjelljen e vendimeve 
për integritetin në vendin e punës, sqarimin e normave dhe 
pritshmërive dhe sigurimin e drejtimeve për ata që përballen me 
dilema etike. Kjo përfshin nevojën për një kulturë organizative të 
hapur në të cilën të punësuarit ndihen se mbështeten të paraqiten 
me dilema etike dhe të kërkojnë drejtime për to përmes kanaleve 
përkatëse. 

Nxitja dhe inkurajimi 
i të punësuarve 

Ky aspekt sugjeron se liderët etikë iu japin mundësi të punësuarve 
të marrin pjesën në proceset e sjelljes së vendimeve dhe i 
inkurajojnë të punësuarit të ndajnë perspektivat dhe shqetësimet 
e tyre. Përforcimi po ashtu përfshin edhe ndihmën gjatë 
përcaktimit të qëllimeve reale dhe motivuese dhe sigurimin e të 
punësuarve që të marrin vëmendje individuale, trajnim dhe 
mundësi për rritje. 

 

 

2.5. Puna efikase, ekonomike dhe efektive 
 

Njësia e vetëqeverisjes lokale synon përdorimin racional të burimeve lokale, kujdesin për 
pronën dhe burimet dhe mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor. Buxheti i njësisë së 
vetëqeverisjes lokale sillet dhe zbatohet përmes procesit transparent dhe participues në të 
gjitha fazat e ciklit buxhetor, me zbatimin e buxhetimit të bazuar te prioritetet dhe 
buxhetimit me përgjegjësi gjinore.  

Njësia e vetëqeverisjes lokale zbaton sistemin e furnizimeve publike me të cilin ngrihet 
cilësia dhe vëllimi i shërbimeve që iu ofrohen qytetarëve, si dhe besimi i bashkësisë afariste 
kundrejt njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe administratës së saj, në përputhje me rregullat 
ligjore pozitive. 

Buxhetet e komunave janë instrumenti më i rëndësishëm përmes të cilit mund t’i zbatojnë 
funksionet e tyre, pra të kënaqin nevojat e qytetarëve. Baza për përgatitjen e buxheteve janë 
prioritetet strategjike të Qeverisës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, strategjia fiskale, 
propozimi i planeve strategike të përdoruesve buxhetorë dhe politika buxhetore, si dhe 
prioritetet e komunave. Prefekti/prefektja është përgjegjës/e për hartimin e buxhetit të 
komunës dhe për dorëzimin e tij te këshilli i saj. Ligji për buxhetet rregullon procedurën për 
hartimin, sjelljen dhe ekzekutimin e buxheteve të komunave, ndërsa ligji për financimin e 
njësive të vetëqeverisjes lokale dhe ligjet e tjera që rregullojnë fushën e derdhjeve publike 
(tatime, taksa, kompensime) rregullojnë financimin e tyre. 

Participueshmëria buxhetore 
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Faza e hartimit të buxhetit është faza që duhet të mundësojë participueshmërinë dhe krijimin 
e buxhetit i cili iu përgjigjet si duhet nevojave të komunës. Mu në këtë fazë NJVL-ja duhet të 
përdorë veglat e ndryshme për të dëgjuar mendimin e qytetarëve dhe qytetareve, 
asociacionet e qytetarëve dhe faktorë të tjerë. NJVL-të mund të përdorin vegla elektronike 
përmes faqeve të tyre të internetit dhe profileve në rrjetet sociale (anketa, votime, mundësi 
për dozërimin e propozimeve), si dhe tribuna,  forume etj. 

Transparenca buxhetore 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm është transparenca. Njëra nga veglat kryesore është publikimi 
i buxhetit qytetar, pra i formës më të thjeshtë të buxhetit, me qëllim për t’ua afruar atë 
qytetarëve. Në mënyrë të thjeshtë çdo qytetar duhet të jetë në gjendje të kuptojë si 
planifikohet buxheti, në ç’mënyrë mblidhen mjetet dhe si harxhohen mjetet e ndara. 
Dokumente të tjera që duhet të publikohen janë bilanci përfundimtar, plani i furnizimeve 
publike, raportet financiare tremujorëshe dhe vjetore, si dhe treguesit financiarë për 
përformancat. 

Platforma ‘’Financat e hapura” (www.open.finance.gov.mk), e cila u promovua në vitin 2019 
nga ana e Ministrisë së Financave, është avancuar dhe që nga qershori i vitit 2020 mundëson 
ndjekejn e të gjitha pagesave për njësitë e vetëqeverisje lokale dhe institucionet  e tyre 
buxhetore. Aty mund të gjenden të dhëna për përdoruesin buxhetor nga i cili është bërë 
pagesa, lloji i harxhimit sipas klasifikimit ekonomik, informacione për marrësin e mjeteve, 
datën e realizimit të pagesës, të dhënat për specifikimin e të dalave etj. Të dhënat rifreskohen 
dy herë në muaj, ndërsa përdoruesit mund t’i marrin në format të hapur për bërjen e analizës. 
NJVL-të në faqet e tyre të internetit duhet të vënë vegëza që çojnë te platforma si pjesë e 
zotimit të tyre për transparencë buxhetore. 

Furnizimet publike 

Procesi i furnizimeve publike është i rëndësishëm në kontekstin e sistemit të integritetit meqë 
ndikon drejtpërdrejt mbi vëllimin dhe cilësinë e shërbimeve që jep NJVL-ja, përcakton si 
harxhon paratë publike dhe mund të nxisë besimin ose mosbesimin e bashkësisë afariste te 
komuna dhe administrata e saj. 

Fusha e furnizimeve publike identifikohet si me shumë rrezik në Strategjinë kombëtare 
kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesit,21 në të cilën si probleme prioritare jepen 
kontrolli i pamjaftueshëm mbi vendimet në procedurat për furnizime publike të organeve 
kontratuese dhe transparenca e pamjaftueshme, si dhe shkalla e ulët të integritetit të 
personave dhe institucioneve të përfshira. 

Procedura për furnizimet publike zhvillohet sipas një procedurë të rregulluar me ligj, në 
përputhje me Ligjin e funizimeve publike. NJVL-të duhet të kenë më shumë kujdes për 
planifikim realistik të furnizimeve publike, si dhe shkallë më të ulët të anulimit të tenderëve.  

 
21 Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit: Strategjia kombëtare për luftën kundër korrupsionit dhe 

konfliktit të interesit e Republikës së Maqedonisë së Veriut (2020 – 2024). 
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Furnizimet publike janë temë e popullarizuar dhe me interes për organizatat civile, mu për 
shkak të rrezikut për korrupsion. NJLV-të duhet të inkurajohen të përdorin gjetjen e këtyre 
analizave dhe hulumtimeve, mes tjerash edhe të njihen me perceptimet për furnizimet 
publike mes qytetarëve dhe bashkësinë afariste. Nëse kompanitë kanë besim të ulët te 
sistemi i furnizimeve publike dhe perceptim të lartë për korrupsion, një pjesë e tyre as që do 
marrin mundin të konkurrojnë, dhe kjo sjell rënien e ofertës dhe të mundësive për të marrë 
të mira dhe shërbime sa më cilësore.  

Qendra e Komunikimeve Civile është organizatë qytetare e cila bën monitorim të rregullt të 
furnizimeve publike. Nisur nga monitorimi në nivel lokal, janë dhënë rekomandimet e 
mëposhtme për përmirësimin e sistemit të furnizimeve publike në NJVL:22 

- Të përdoren mundësitë që ofron Ligji për furnizime publike, për të përdorur edhe 
kriteret e tjera për zgjedhjen e ofertës më të mirë, përveç asaj me çmim më të ulët, 
për të marrë vlerën më të mirë të parave të harxhuara, pra të blihet ajo që ia vlen më 
shumë. 

- Ankandi elektronik të përdoret vetëm  në rastet kur bëhet fjalë për furnizime 
produktesh me cilësi standarde të njohur dhe të dëshmuar dhe për të cilat çmimi luan 
rol të rëndësishëm për zgjedhjen e ofertës më të mirë. 

- Duhet gjithmonë të arsyetohet hollësisht nevoja për furnizime me shpjegimin pse iu 
duhet ai objekt, ato sasi ose ai vëllim dhe ajo cilësi, me qëllim për të arsyetuar qëllimin 
e furnizimit. 

- Ndonëse publikimi i saj nuk është i detyrueshëm, vlera e përcaktuar duhet të jetë e 
saktë dhe precize, me analizë të saktë të nevojave, ndjekjen e gjendjeve dhe lëvizjeve 
të tregur, si dhe ndjekjen e furnizimeve të institucioneve të tjera. 

- Të analizohen procedurat e anuluara dhe tenderët e pasukseshëm dhe të përdoren 
për avancimin e furnizimeve. 

- Të ndahet lënda e furnizimit të pjesëve sa herë që është e mundur, logjikisht dhe kur 
të vlerësohet se do të mundësojë pjesëmarrje të më shumë firmave të vogla për të 
rritur konkurrencën, për të ulur çmimet dhe për të përmirësuar cilësinë e produkteve 
të furnizuara. 

- Të arsyetohet vendimi për të mos ndarë në pjesë lëndën/objektin e furnizimit dhe të 
jepet analiza dhe logjika prapa atij vendimi. 
 

2.6. Transparenca, llogaridhënia dhe participueshmëria 
 

Njësia e vetëqeverisjes lokale zotohet të punojë në mënyrë transparente dhe ta informojë 
me kohë dhe rregullisht publikun për punën e saj përmes faqes së internetit, gazetës së 
komunës, konferencave të shtypit, lajmërimeve dhe veglave të tjera. 

Njësia e vetëqeverisjes lokale siguron qasje të shpejtë dhe të lehtë tek informacionet e 
karakterit publik. Informacionet në dispozicion publikohen në mënyrë proaktive në faqen 

 
22Raporti i monitorimit të furnizimeve publike: raporti nr. 33: (korrik-dhjetor 2019). - Shkup: Qendra e 

Komunikimeve Civile, 2020. Ndodhet në: 

http://ccc.org.mk/images/stories/33mk.pdf 

http://ccc.org.mk/images/stories/33mk.pdf
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e internetit dhe rifreskohen rregullisht, në përputhje me dispozitat e Ligjit për akses të lirë 
tek informacionet me karakter publik. 

Vendimet sillen përmes proceseve të hapura dhe inklusive konsultimi me palët e prekura 
dhe u nënshtrohen mekanizmave të kontrollit dhe mbikëqyrjes. 

Gjatë promovimit të kulturës së integriteti, njësia e vetëqeverisjes lokale bashkëpunon me 
organizatat civile, bashkësinë afariste dhe palët e tjera të prekura. 

Transparenca e NJVL-së nuk është vetëm pjesë përbërëse e standardeve demokratike, por 
edhe vegël parandaluese për parandalimin e korrupsionit dhe rritjen e besimit të qytetarëve 
tek institucionet. Vegla kryesore e komunikimit me publikut janë faqet e internetit të NJVL-
ve, të cilat duhet të të lehta për t’u përdorur nga qytetarët. 

Sipas Ligjit për akses të lirë tek informacionet me karakter publik, organet e komunës, Qyteti 
i Shkupit dhe komunat e Shkupit janë ‘’posedues të informacioneve’’  dhe duhet të sigurojnë 
akses të lirë tek informacionet për të gjithë personat juridikë dhe fizikë. Në këtë kontekst 
‘’informacion me karakter publik” është çdo informacion i cilësdo formë që e ka krijuar ose 
është në dispozicion të poseduesit të informacionet sipas kompentencave të tij, ndërsa 
‘’dokument” është shkresa e informacionit dhe mund të ketë formë dhe karakteristika të 
ndryshme. Kjo do të thotë se dokumentet mund të jenë tekst i shkruar ose i shtypur, po edhe 
harta, skema, fotografi, vizatime, skica, materiale pune dhe materiale të tjeta në formë 
digjitale. 

Transparenca mund të jetë: 

А) Reaktive –  NJVL-ja merr kërkesën për informacione të karakterit publik nga person 
fizik ose juridik, sipas procedurës të përcaktuar me ligj. 

B) Proaktive – kur NJVL-të publikon në mënyrë të mëvetësishme informacione dhe të 
dhëna, pas kërkesë formale për to. 

Transparenca proaktive 

Standardet minimale për transparencë proaktive janë përfshirë në nenin 10 të Ligjit për akses 
të lirë tek informacionet me karakter publik. Kjo do të thotë se NJVL-të duhet që në faqet e 
tyre të internetit, më saktë në kryefaqet e tyre në një banderolë të veçantë të kenë LISTËN E 
INFORMACIONEVE dhe të vënë të gjitha dokumentet që kanë në dispozicion dhe që i kanë 
publikuar në vegëza të tjera. Në këtë mënyrë qytetarët dhe organizatat qytetare do të mund 
të kenë qasje të lehtë dhe të shpejtë ose me dy klikime te dokumenti i kërkuar të cilin e ka 
hartuar/publikuar NJVL-ja. Në këtë mënyrë NJVL-ja do të lehtësojë punën që lidhet me 
transparencën e saj, ndërsa nga ana tjetër do të ulen kërkesat nisur nga Ligji për akses të lirë 
tek informacionet me karakter publik. 

Lista e informacioneve të NJVL-së duhet të rifreskohet vazhdimisht, meqë bëhet fjalë për 
materie të gjallë e cila kërkon plotësimin e vazhdueshëm, ashtu që qytetarët të jenë të 
informuar vazhdimisht për çfarëdo lloj ndryshimi që lidhet me punën e vetëqeverisjes lokale. 
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Në mënyrë që NJVL-ja të kenë shembullin se cilat dokumente duhet të ketë Lista e 
informacioneve, është mirë të vizitohet faqja e internetit e Agjencisë për mbrojtjen e së 
drejtës për akses të lirë tek informacionet me karakter publik dhe të shohin Listën e 
informacioneve të Agjencisë, ndërsa si shembuj të mirë vetëqeverisjeve lokale transparente 
mund të shohin hulumtimin e Qendrës së Komunikimeve Civile ‘’Indeksi i transparencës aktive 
2020“, në të cilin si komuna transparente aktive janë theksuar: Manastiri, Vallandova, Velesi, 
Ohri, Kriva Pallanka, Gostivari dhe Karposhi. NJVL-të do ta përmirësojnë transparencën e tyre 
proaktive nëse në tërësi i respektojnë detyrimet e nenit 10 të Ligjit për aksesin e lirë tek 
informacionet me karakter publik. 

Që transparenca të mos jetë vetëm deklarative, po të respektohet plotësisht, rolin kryesor 
duhet ta kenë personat përgjegjës, pra prefektët/prefektet dhe këshillat e komunave, të cilët 
vendimet e tyre do t’i publikojnë tërësisht në faqet e tyre të internetit në banderolën Lista e 
informacioneve. 

Një shembull i mirë i punës transparente të NJVL-vo do të jepet përmes publikimit të 
kërkesave të dorëzuara dhe përgjigjeve nisur nga Ligji për ALIKP. Në këtë mënyrë do të 
zvogëlohet numri i kërkesave, meqë qytetarët do të kenë informacione për kërkesa tashmë 
të dorëzuara dhe përgjigjet e tyre. 

 

2.7. Menaxhimi i cilësisë 
 

Përmirësimi i shërbimeve që iu jepen qytetarëve është prioriteti kryesor. Njësia e 
vetëqeverisjes lokale ndërton sistem pune përmes të cili avancohet vazhdimisht puna dhe 
proceset, ulen rreziqet dhe harxhimet, ndërsa përmirësohet motivimi i nëpunësve dhe 
ndiqen rezultatet e tërësishme të punës. 

Avancimi i ekzekutimit dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve lokale kryhet përmes 
planifikimit të përgjegjshëm, menaxhimit dhe realizimit të procesve dhe promovimit të 
kulturës së ekselencës të administratës publike, më përputhje me standardin ndërkombëtar 
ISO 9001, kornizën e përbashkët për vlerësim– CAF dhe standarde të tjera për cilësi në 
sektorin publik. 

Njësitë e vetëqeverisjes lokale bazohen te qëllimi themelor për të ofruar shërbime lokale për 
qytetarët. Procesi i decentralizimit dhe transferimi i  një vëllimi të madh kompetencash nga 
niveli qendror tek ai lokal është në funksion të afrimit të pushtetit me qytetaret dhe qytetarët, 
detektimit të prioriteteve të shërbimeve lokale në përputhje me specifikat  e njësisë së 
vetëqeverisjes lokale dhe përdorimit sa më racional të burimeve lokale. Avancimi i 
ekzekutimit të shërbimeve dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve lokale duhet të jetë në 
fokusin e punës së autoriteteve lokale.  

Ligji për ndërtimin e sistemit për menaxhimin e cilësisë dhe korniza e përbashkët për 
vlerësimin e punës dhe dhënies së shërbimeve në servisin shtetëror i vitit 2013 (hyri në fuqi 
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në vitin 2014)23 inkuadroi detyrimin që të gjitha institucionet, përfshirë NJVL-të, të 
implementojë këto dy standarde cilësie: ISO 9001 dhe korniza e përbashkët për vlerësim – 
CAF. 

Standardi i cilësisë ISO 9001 

ISO 9001 është krijuar nga Organizata Ndërkombëtare e Standardeve (ISO) dhe qëllimi i tij 
është të sigurojë sisteme për menaxhimin e cilësisë e cila do t’iu ndihmojë organizatave që të 
punojnë në mënyrë efikase dhe të inkuadrojnë metodologjinë sipas praktikave më të mira. 
ISO 9001 specifikon kërkesat kryesore për sistemin për menaxhimin e cilësisë të cilin duhet ta 
plotësojë organizata, në mënyrë që të demonstrojë aftësinë e saj për të siguruar vazhdimisht 
produkte (që përfshijnë shërbime) që rritin kënaqësinë e klientëve dhe kënaqin kërkesat 
rregullatore ligjërisht të aplikueshme. Te modeli jepen pesë parime, secili prej tyre përcakton 
një set kërkesash, veprimesh dhe procesesh që duhet të shqyrtohen për implementimin e 
sistemit:  

1) Kërkesa të përgjithshme për menaxhimin e cilësisë dhe dokumentacionit, 
2) Përgjegjësi, fokusim, politikë dhe qëllime të udhëheqësisë,  
3) Menaxhimi i burimeve dhe shpërndarja,  
4) Realizimi i produktit /shërbimit dhe menaxhimi i proceseve dhe  
5) Matja, ndjekja, analiza dhe përmirësimi i vazhdueshëm.  

Versioni më i ri i këtij standardi është ISO 9001:2015, prandaj NJVL-të që kanë akoma 
versionin e vjetër ISO 9001:2015 duhet ta përditësojnë atë. 

 

Korniza e përbashkët për vlerësim CAF 

Korniza e përbashkët për vlerësim CAF24 është instrumenti evropian i parë për menaxhimin e 
cilësisë i krijuar dhe i përshtatur enkas për sektorin publik. CAF-i është vegël e cila mundëson 
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve që ofron NJVL-ja, evidenton përparimin në të gjitha 
fushat e punës dhe mund të përmirësojë satisfaksionin dhe motivimin e të punësuarve. 

Qëllimi i kornizës së përbashkët për vlerësim është të jetë katalizator/vegël për procesin e 
tërësishëm për përmirësim në kuadër të vetë organizatës dhe ka këto qëllime:  

• ta njohë administratën publike me kulturën e ekselencës dhe parimet e menaxhimit 
të plotë të cilësisë,  

• t’i udhëzojë gradualisht institucionet sipas ciklit Deming të përshtatur plotësisht 
"planifiko-zbato–kontrollo-vepro",  

• të lehtësojë vetëvlerësimin e organizatës publike me qëllimin të përftojë një imazh më 
të mirë për shkallën e arritjeve dhe të propozohen masa për përmirësimin e 

 
23 Ligji për ndërtimin e sistemit për menaxhimin e cilësisë dhe korniza e përbashkët për vlerësimin e punës dhe 

dhënies së shërbimeve në servisin shtetëror, Gazeta Zyrtare e RM-së, nr.69/2013 
24 Në anglisht Common Assessment Framework - CAF 
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rezultateve të punës; të ketë rolin e urës mes modeleve të ndryshme që përdoren për 
menaxhimin e cilësisë, si në sektorin privat, ashtu edhe në atë publik; dhe  

• të lehtësojë mësimin mes organizatave të sektorit publik.25  

Sipas ligjit, NJVL-të duhet të krijojnë vend pune që koordinon procesin e implementimit të 
standardeve dhe instrumenteve për menaxhimin e cilësisë. Pika kombëtare e kontaktit, pra 
qendra e burimeve për CAF-in është Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës 
(MSHIA), ndërsa NJVL-të që nuk e kanë aplikuar akoma CAF-in duhet të kontaktojnë me 
MSHIA-në për të marrë mbështetje për procesin. NJVL-të duhet të sigurohen se të punësuarit 
do të marrin pjesë në trajnimet për aplikimin e modelit të CAF-it të organizuara nga ana e 
MSHIA-së. MSHIA-ja ka përgatitur drejtime dhe udhëzime për inkuadrimin e modelit CAF dhe 
po ato ndodhen në faqet e internetit të MSHIA-së.  

Më poshtë janë dhënë dhjetë hapat për përmirësimin e organizatave pëmes CAF-it – që nga 
marrja e vendimit dhe planifikimi i vetëvlerësimit, e derit te hartimi dhe bërja e planit për 
përmirësim. 

 

DHJETË HAPAT PËR PËRMIRËSIM TË ORGANIZATAVE PËRMES CAF-it 

 

  FAZA 1:  FILLIMI I UDHËTIMIT TË QUAJTUR  CAF 

Hapi 1: Vendosni si do ta organizoni dhe si do ta planifikoni vetëvlerësimin 

Hapi 2: Lajmëroni për projektin për vetëvlerësim 

 

FAZA 2: PROCESI I VETËVLERËSIMIT 

 

Hapi 3: Krijoni një ose më shumë grupe për vetëvlerësim 

Hapi 4: Organizoni trajnimin 

Hapi 5: Zbatoni vetëvlerësimin 

Hapi 6: Hartoni raport me përshkrimin e rezultateve të vetëvlerësimit 

 

FAZA 3: PLANI PËR PËRMIRËSIMIN/PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE 

Hapi 2: Hartoni planin për përmirësim në bazë të raportit të pranuar nga vetëvlerësimi 

Hapi 8: Raportoni për planin për përmirësim 

Hapi 9: Zbatoni planin për përmirësim 

Hapi 10: Planifikoni vetëvlerësimin e ardhshëm 

 

 

 

 
25 Për më shumë infomacione për modelin e CAF-it mund të lexoni te: ‘’Përmirësimi i cilësisë në sektorin 

publik përmes kornizës së përbashkët për vlerësim”, OBSE, 2017. Mund ta gjeni në:  

https://www.osce.org/files/f/documents/0/7/373762.pdf  

https://www.osce.org/files/f/documents/0/7/373762.pdf
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NJVL-të mund të aplikojnë edhe standarde të tjera të cilësisë për sektorin publik. Nëse NJLV-
të kanë nevojë të inkuadrojnë më shumë ISO ose standarde maqedonase, atëherë bëhet 
inkuadrimi i sistemit të integruar për meanxhim i përbërë nga më shumë standarde, baza e 
të cilave janë ISO 9001. 

2.8. Mundësi të barabarta për gratë dhe burrat 
 

Njësia e vetëqeverisjes lokale synon të avancojë barazinë gjinore në këshillin dhe në 
administratën komunale dhe  dallon rëndësinë e zbatimit të përpiktë të detyrimeve dhe 
përgjegjësive të Ligjit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave. 

Politikat që zbaton njësia e vetëqeverisjes lokale kanë ndjeshmëri gjinore dhe insistojnë të 
sigurojnë dukshmëri të njëjtë, emancipim, përgjegjësi dhe pjesëmarrje edhe të grave edhe 
të burrave në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Njësia e vetëqeverisjes lokale nuk toleron 
asnjë lloj diskriminimi të drejtpërdrejtë apo të tërthortë nisur nga gjinia, e asnjë formë 
shqetësimi verbal, joverbal ose fizik-seksual apo ndonjë lloj shqetësimi tjetër. 

Struktura institucionale për barazi gjinore në NJVL, sipas ligjit për mundësi të barabarta për 
gratë dhe burrat, përbëhet nga koordinatorë/koordinatore të emëruara, 
zëvenedësit/zëvendeset e tyre, si dhe anëtarët/anëtaret e komisioneve për mundësi të 
barabarta.  

Më poshtë është dhënë  një vështrim i kompetencave të tyre, ndërsa në statutin e saj NJVL-
ja duhet të definojë qartë marrëdhëniet e bashkëpunimit mes 
koordinatorëve/koordinatoreve dhe Komisionit për Mundësi të Barabarta. 

Vështrim mbi kompetencat e strukturës institucionale për bazari gjinore 

Komisioni për Mundësi të Barabarta të 
Grave dhe Burrave 

Koordinatori dhe zëvendëskoordinatori për 
mundësi të barabarta të grave dhe burrave 

Trup/organ i përhershëm me vendim të 
këshilliti të NJVL-së. Përbërja, kompetencat, 
detyrat dhe detyrimet janë përcaktuar me 
statutin e NJVL-së 

Caktohen nga radhët e nëpunësve 
shtetërorë në NJVL. 

-Jep mendim në lidhje me materialet dhe 
propozimet për mbledhjet e këshillit të 
NJVL-së; 

-Merr pjesë gjatë krijimit dhe sjelljes së 
dokumenteve strategjike, sidomos gjatë 
krijimit dhe sjelljes së strategjisë për 
zhvillimin e njësisë së vetëqeverisjes lokale, 
gjatë sjelljes së buxhetit të NJVL-së, statutit, 
programit të këshillit të nJVL-së etj. 

-Identifikon dhe jep propozime për mënyrat 
e inkorporimit dhe formalizimit të parimit të 

Avancimi i mundësive të barabarta dhe 
mosdiskriminimi në kuadër të 
kompetencave të NJVL-së. 

 Jep propozime dhe mendime në lidhje me 
mundësitë e barabarta te këshilli i NJVL-së 
dhe tek institucionet dhe organizata në nivel 
lokal; harton raporte për gjendjen me 
mundësitë e barabarta dhe 
mosdiskriminimin  në kuadër të NJVL-së; 

 Bashkëpunon me Komisionin për Mundësi 
të Barabarta të Grave dhe Burrave në 
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mundësive të barabarta dhe 
mosdiskriminimit në punën e organeve të 
NJVL-së dhe administratës komunale; 

-Kujdeset për zbatimin e përpiktë të 
dispozitave të këtij ligji dhe të ligjeve të tjera 
të fushës së mundësive të barabarta dhe 
mosdiskriminimit, duke i propozuar këshillit 
të NJVL-së masa dhe aktivitete për 
avancimin e mundësive të barabarta dhe 
mosdiskriminimit duke u nisur nga gjendjet  
e konfirmuara në fushat që janë  në 
kompentencat e NJVL-së - 

kuadër të këshillit të NJVL-së dhe ngre 
iniciativa të përbashkëta me qëllimin e 
avancimit të mundësive të barabarta dhe 
mosdiskriminimit; bashkëpunon me 
organizatat joqeveritare dhe institucionet e 
tjera në nivel lokal sa i takon çështjes së 
mundësive të barabarta dhe 
mosdiskriminimit, ndjek gjendjen e 
mundësive të barabarta në nivel lokal dhe 
propozon iniciativa për ndërmarrjen e 
masave për përmirësimin e gjendjes me 
mundësitë e barabarta dhe 
mosdiskriminimin dhe për kryerjen e 
detyrave të veta koordinohet dhe 
bashkëpunon me Ministrinë. 

Gjatë sjelljes së planeve zhvillimore dhe akteve dhe vendimeve të tjera organet e njësive të 
vetëqeverisjes lokale (prefekti dhe këshilli) janë të detyruar të shqyrtojnë dhe të marrin 
parasysh masat dhe aktivitetet e propozuara nga ana e Komisionit për Mundësi të Barabarta 
të Grave dhe Burrave dhe koordinatorit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave. 

Njësitë e vetëqeverisjes lokale janë të detyruara që në kuadër të planeve të tyre strategjike 
të inkorporojnë parimin e mundësive të barabarta të grave dhe burrave; të ndjekin efektet 
dhe ndikimin e programeve të tyre mbi gratë dhe burrat dhe të lajmërojnë për planet e tyre 
vjetore si dhe të marrin pjesën në hartimin e Strategisë për barazinë gjinore në pjesën që u 
takon njësive të vetëqeverisjes lokale. 

NJVL-ja duhet të zbatojë politika me ndjeshmëri gjinore dhe të insistojë të sigurojë dukshmëri, 
emancipim, përgjegjësi dhe pjesëmarrje të  njëjtë të grave dhe burrave në të gjitha sferat e 
jetës shoqërore. Politikat me ndjeshmëri gjinore i marrin parasysh nevojat dhe mundësitë e  
ndryshme të grave dhe burrave, të cilat dalin nga rolet e ndryshme shoqërore. Për shembull: 
nëse NJVL-ja do të nxisë që të rinjtë të sportojnë përmes ndërtimit të sallave sportive, duhet 
të bëjë analizë të nevojave të ndryshme të vajzave dhe djemve. 

Njëra nga masat për tejkalimin e pabarazisë gjinore është buxhetimi që ka përgjegjësi gjinore. 
NJVL-ja duhet të ndjekë metodologjinë për buxhetim me përgjegjësi gjinore të përgatitur nga 
ana e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. 

Duhet të punohet në më shumë nivele për të arritur statusin e komunës me përgjegjësi 
gjinore. Komuna që ka përgjegjësi gjinore bën orvatje për zbatimin dhe krijimin e politikave, 
programeve dhe për ndarjen e mjeteve financiare buxhetore për tejkalimin e barrierave 
sistemike për gratë, pra analizon se sa stategjitë, programet dhe buxhetet komunale ndikojnë 
mbi përmirësimin faktik të jetës së grave. Indeksi i barazisë gjinore të komunave26 i hartuar 
nga asociacioni i qytetarëve Reaktor është një vegël të cilën NJVL-të mund ta përdorin për të 

 
26 http://www.rodovindeks.mk/  

http://www.rodovindeks.mk/
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bërë vetëvlerësimin dhe për të plotësuar veten gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur 
barazinë gjinore.  

Asociacioni Reaktor ka hartuar publikimin ‘’Si të bëjmë komunën me përgjegjësi gjinore – 
Udhërrëfyes për administratën komunale”27 i cili ofron kahe të mëtejshme për 
implementimin e perspektivës gjinore në të gjitha nivelet e menaxhimit, krijimit dhe zbatimit 
të politikave në nivel komunash. 

Njëra nga vështirësitë me të cilën përballen NJVL-të është ndjekja e efekteve dhe ndikimit, si 
dhe ndërtimi i një sistemi përkatës për raportimin për masat dhe aktivitetet. Njëri nga hapat 
në këtë drejtim duhet të jetë në radhë të parë mbledhja e të dhënave me rëndësi gjinore, të 
cilat më pas do të ndihmojnë për krijimin e analizës gjinore gjatë hartimit të programeve 
vjetore. Për shembull: NJVL-ja duhet të ketë të dhëna për numrin e burrave dhe grave që 
jetojnë në territorin e saj, për profesionet e tyre, sa burra dhe sa gra kanë prona, numri i 
djemve dhe vajzave që ndjekin shkollën profesionale etj.  

Shembull i dobishëm28 

Indeksi i barazisë gjinore në komunat e Republikës së Maqedonisë së Veriut tregon se 
pabarazia gjatë punësimit mes grave dhe burrave është më e madhe te komunat ku nuk ka 
kopshte shtetërore. Te komunat pa kopshte shtetërore, mesatarisht për çdo 10 burra të 
punësuar ka 4 gra të punësuara, ndërsa te komunat në të cilat ka të paktën një kopsht 
shtetëror, për çdo 10 burra të punësuar ka 7 gra të punësuara. Këto të dhëna tregojnë se 
komunat duhet të rritin numrin e kopshteve në bashkësinë e tyre. 

NJVL-ja  duhet të ndërtojë politikë për tolerancë zero për çfarëdo lloj diskriminimi të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë me bazë gjinie, si dhe tolerancë zero për çfarëdo lloj 
shqetësimi verbal, joverbal, fizik-seksual ose ndonjë lloj shqetësimi tjetër. 

Në fund fare duhet të kihet parasysh se korrupsioni ndikon ndryshe te gratë dhe ndryshe te 
burrat, si pasojë e fuqisë së ndryshme ekonomike, pozitës shoqërore, qasjes te mekanizmat 
mbrojtës etj. Për shembull: gratë e varfra janë më të prekura nga korrupsioni: edhe 
drejtpërdrejt (nëse nuk janë në gjendje të paguajnë  ‘’ryshfet”  për akses te shërbimet, nuk 
kanë ‘’ lidhje”  dhe nuk kanë informacione dhe qasje ku ta denoncojnë korrupsionin), por 
edhe në mënyrë të tërthortë (ngaqë korrupsioni e ul cilësinë dhe vëllimin e shërbimeve 
sociale dhe shërbimeve të tjera që ofron NJVL-ja). Ka më shum gjasa që gratë të jenë viktimë 
edhe e një korrupsioni dhe keqpërdorimi të veçantë – keqpërdorimi seksual dhe ekstorsioni 
nga eprorët që kanë fuqi shoqërore më të madhe ose ndonjë fuqi tjetër më të madhe në 
krahasim me viktimën. 

 
27 Ndodhet te: 

https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Водич-за-општинската-администрација-Како-до-родово-

еднаква-општина.pdf 

’Si të bëjmë komunën me përgjegjësi gjinore – Udhërrëfyes për administratën komunale. - Shkup : Reaktor – 

hulumtim në veprim, 2019. Ndodhet te: 

https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Водич-за-општинската-администрација-Како-до-родово-

еднаква-општина.pdf 

https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Водич-за-општинската-администрација-Како-до-родово-еднаква-општина.pdf
https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Водич-за-општинската-администрација-Како-до-родово-еднаква-општина.pdf
https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Водич-за-општинската-администрација-Како-до-родово-еднаква-општина.pdf
https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Водич-за-општинската-администрација-Како-до-родово-еднаква-општина.pdf
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Përcaktimi i grave si persona për denoncimin e brenshëm të mbrojtur si dhe si persona për 
integritetin mund të ndikojë pozitivisht për inkurajimin e grave për të denoncuar raste me 
korrupsion, si dhe për të kërkuar këshilla dhe informacione për të gjithë mekanizmat 
mbrojtës. 

 

3. Zbatimi, ndjekja dhe raportimi 

Qëllimi i deklaratës për politikën e integritetit nuk është që ajo thjesht të nënshkruhet në 
NJVL. Politika e integritetit do të ngelet vetm një dokument në letër nëse nuk inkuadrohen 
mekanizma për zbatimin dhe ndjekjen e saj. Menaxhimi i rreziqeve nga korrupsioni është njëri 
nga këta mekanizma, zbatimi i drejtë i të cilëve do të alarmojë në kohë për mungesat 
sistemike të cilat mundësojnë shkeljet e integritetit dhe sjelljen dhe veprimet korruptive. Nga 
ana tjetër, të gjitha shkeljet e standardeve për integritetin duhet t’iu nënshtrohen 
sanskioneve përkatëse. 

3.2. Menaxhimi i rreziqeve nga korrupsioni 
 

Njësia e vetëqeverisjes lokale ndërton sistem efikas për kontrollin e brendshëm dhe 
revizionin, në përputhje me parimet e kontrollit financiar të brendshëm publik.  Menaxhimi 
i rreziqeve nga korrupsioni ësht pjesë e rëndësishme e menaxhimit sistemik të rreziqeve në 
kuadër të po atij sistemi. 

Prefekti/prefektja dhe strukturat udhëheqëse të njësisë së vetë qeverisjes lokale janë 
përgjegjës për vlerësimin dhe mënjanimin  e rreziqeve që kontribuojnë për shfaqjen e 
korrupsionit, shpërdorimit, mashtrimit, konfliktit të interesit, përdorimit të ndikimit dhe 
lidhjeve për të marrë trajtim të veçantë ose për cilëndo formë tjetër sjelljeje joligjore dhe 
joetike. 

Udhëheqësi i njësisë për revizionin e brendshëm këshillon prefekten/prefektin dhe të gjitha 
strukturat udhëheqëse të njësisë së vetëqeverisjes lokale për menaxhimin e rrezikut. 

Kontrollet e brendshme efektive dhe menaxhimi i rreziqeve ulin lëndueshmërinë e NJVL-së 
ndaj korrupsionit dhe mundësojnë punë optimale që orientohet drejt interesit publik. Nëse 
zbatohet me sukses, menaxhimi i rreziqeve do të mundësojë vendimmmarje më të mirë, 
rritjen e efikasitetit, parashikim më të mirë dhe optimizimin e mjeteve në dispozicion, 
përforcimin e besimit te sistemi drejtues dhe zhvillimin e kulturës organizative pozitive. 
Qëllimi i këtyre veglave nuk është të detektohet korrupsioni ekzistues, por të vlerësohet 
rreziku se gjatë punës mund të shfaqet ndonjë formë e sjelljes joligjore ose joetike. 

Për të gjithë përdoruesit buxhetorë, përfshirë këtu edhe NJVL-të, aplikohet sistemi i kontrollit 
financiar të brendshëm publik (KFBP) i cili përmbledh: 

• Menaxhimin financiar dhe kontrollin (ku përfshihen mjedisi i kontrollit, menaxhimi i 
rreziqeve, kontrollet, informacionet dhe komunikimet si dhe ndjekja dhe vlerësimi),  

• Revizionin e brendshëm të pavarur funksionalisht, si dhe  
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• Njësinë qëndrore për harmonizim pranë Ministrisë së Financave e cila është 
kompetente për koordinimin e procesit të tërësishëm. 

 

Analiza dhe menaxhimi i rreziqeve 

Menaxhimi i rreziqeve përbëhet nga dy pjesë. 

- Analiza e rrezikut, e cila përfshin përcaktimin dhe definimin  e rreziqeve dhe 
vlerësimin e ndikimit si dhe aktivitetet pasrendëse.  

- Menaxhimi i rrezikut, i cili përfshin aktivitetet që janë përfshirë në planifikimin, 
monitorimin dhe kontrollimin e aktiviteteve me të cilat do të vërtetohen/dalin në 
pah problemet dhe dobësitë dhe do të rriten gjasat që organizata të arrijë synimet 
e saj. 

Në përputhje me standardet për kontrollin e brendshëm në sektorin publik, çdo subjekt i 
sektorit publik duhet të përgatisë analizë për rrezikun, pra ‘’në mënyrë sistematike, të paktën 
një herë në vit, të analizojë rreziqet që lidhen me aktivitetet, të zhvillojë plane përkatëse për 
kufizimin e pasojave negative të mundshme nga këto rreziqe dhe të përcaktojë punonjës që 
do të jenë përgjegjës për zbatimin e planeve të sjella.”  Në këtë kontekst,  rreziqet kuptohen 
në kuptimin e gjerë, pra ‘’secili aktivitet ose moszbatimi i aktivitetit është rrezik për 
mosplotësimin e qëllimeve.”   

Ministria e Financave ka përcaktuar tetë kategori rreziku:29 

▪ Rreziku strategjik: ka të bëjë me qëllimet strategjike të organizatës (për shembull: 
mungesa e rregullave për mbikëqyrje (politika e monitorimit), strategji ose qëllime të 
paqarta, qëllime joreale ose të mbivlerësuara, mungesa e qëllimeve të kontratuara 
ose të kryera...); 

▪ Rreziku operativ: ka të bëjë me çështjet me të cilat përballet përditë organizata, si 
aspiratat e saj për realizimin e qëllimeve të saj strategjike (për shembull: nuk ka sistem 
IT të sigurt, rregulla të ndërlikuara, punë e ndërlikuar (kur puna është e ndërlikuar dhe 
e shumëllojshme me shumë anë të përfshira), mungesa e udhëzimeve, informacione 
të jashtme / të dhënat nuk janë marrë në kohë...); 

▪ Rreziku organizativ: (p.sh.: mungesa e zëvendësimit të përcaktuar, mbikëqyrja e 
pamjaftueshme e punës /ndarja e pamjaftueshme ose  joadekuata e detyrave); 

▪ Rreziku i pajtueshmërisë: ka të  bëjë me çështje siç janë: mbrojtja e të dhënave, 
mungesa e rregullativës efikase, mungesa e instrumenteve juridike adekuate, 
procedura kundërthënëse pune, rregulla të ndërlikuara që rritin rrezikun për 
interepretimin e gabuar ose gabimin gjatë aplikimit të tyre, pranimi i kërkesave të 
papranueshme të shkaktuara nga rregulla dhe rregullore të paqarta; 

▪ Rreziku i efikasitetit: (p.sh.: nuk ka synim të sistemit të mbikëqyrjes /monitorimit); 
▪ Rreziku financiar: ka të bëjë me menaxhimin dhe kontrollin efektiv të financave në 

organizatë siç janë mashtrimi ose parregullsitë dhe me efektin nga faktorët e jashtëm 
siç është kursi valutor; 

 
29  
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▪ Rreziku i reputacionit: (p.sh.: vlerësimi i jashtëm negativ); 
▪ Rreziqe të tjera: të paklasifikuara. 

Metodologjia për analizën e rreziqeve hartohet nga ana e Ministrisë së Financave. Vlerësimi i 
rreziqeve përfshin:  

• Përcaktimin e rreziqeve,  

• Vlerësimin e tyre,  

• Renditjen e rreziqeve dhe  

• Përcaktimin e përgjigjeve ndaj rreziqeve, pra vënien e kontrolleve.  

NJVL-të duhet të ndjekin Kahet e zbatimit të procesit të menaxhimit të rreziqeve,30 si dhe 
Kahet për menaxhimin e rrezikut nga mashtrimi dhe korrupsioni.31 Dokument i dobishëm 
gjatë identifikimit të rreziqeve nga korrupsioni është edhe publikimi për Menaxhimin e 
rrezikut nga korrupsioni32 i hartuar nga ekspert i huaj në bashkëpunim me KSHPK-në, ku janë 
dhënë kahet për identifikimin e rreziqeve nga korrupsioni sipas metodologjisë ekzistuese në 
përputhje me kontrollin e brendshëm publik, duke përdorur standardet ndërkombëtare dhe 
praktikat më të mira për menaxhimin e rreziqeve nga korrupsioni. 

Gjatë përcaktimit të kufirit të pranueshmërisë së rreziqeve, NJVL-ja niset nga ‘’qasja e 
semaforit’’, në të cilin rreziqet e gjelbra nuk kërkojnë veprime të mëtejshme, ‘’rreziqet e 
verdha duhet të mbikëqyren dhe të menaxhohen derisa të kthehen të gjelbra, nëse është e 
mundur, ndërsa rreziqet e kuqe kërkojnë veprim të menjëhershëm. 

Matrica  e rrezikut 

N
d

ik
im

i 

Serioz I mesëm I lartë I lartë 

I mesëm I ulët I mesëm I lartë 

I vogël             I ulët I ulët I mesëm 

    I vogël I mesëm I madh 

    Probabiliteti 

 
30 Ndodhet në: 

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/nasoki_za_upravuvanje_so_rizik_MF_2014.doc  
31 Ndodhet në: https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/%D0%B7%D0%B0-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-

%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-

%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B009.06.2017.doc  
32 Ndodhet në: 

https://dksk.mk/wp-

content/uploads/2020/12/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1

%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-

%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf  

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/nasoki_za_upravuvanje_so_rizik_MF_2014.doc
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B009.06.2017.doc
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B009.06.2017.doc
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B009.06.2017.doc
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B009.06.2017.doc
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B009.06.2017.doc
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
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Në këtë kontekst, secili subjekt duhet të ndërtojë një sistem kontrollesh të brendshme në 
bazat e menaxhimit të rrezikut, ndërsa udhëheqësi/udhëheqësja duhet të krijojë dhe ta 
mirëmbajë atë sistem duke u nisur nga identifikimi i rreziqeve të rëndësishme, përcaktimi i 
nivelit të pranueshëm të ekspozimit, vlerësimi i probabilitetit për të ngjarë rreziku dhe 
ndikimi, ndjekja dhe vlerësimi i rrezikut, si dhe kontrolli i raporteve për ekzekutimin e buxhetit 
dhe për kryerjen e programeve. 

Rreziqet nga korrupsioni në vetëqeverisjen lokale 

Politikat, procedurat dhe veglat për vlerësimin e rrezikut mund të dallojnë varësisht nga 
madhësia e NJVL-së, numri i të punësuarve, buxheti etj. Çdo institucion, ashtu si çdo 
vetëqeverisje lokale ka specifikat e tij dhe ato duhet të merren parasysh në këtë proces. 
Varësisht nga madhësia e NJVL-së, ka mundësi që procedurën për zbatimin e proceseve ta 
kyejnë njësi organizative të ndryshme. Rekomandohet që një numër më i madh i 
pjesëmarrësve më të rëndësishëm të marrin pjesë në vlerësim, që ai të jetë i ndershëm, i 
saktë dhe të mund të kryhet në mënyrë efikase dhe të pandërprerë, ndërsa ekipi i vlerësimit 
mund të përbëhet nga të punësuar të njësive të ndryshme organizative.  

Në Kahet për menaxhimin e rrezikut nga mashtrimi dhe korrupsioni të, hartuara nga Ministria 
e Financave, rekomandohet se ‘’për arsye të dukshme, nuk duhet të angazhohen 
bashkëpunëtorë të jashtëm për kryerjen e vetëvlerësimit ngaqë për këtë duhet njohje e mirë 
e sistemit operativ të menaxhimit dhe kontrolllit dhe përdoruesit  e programeve.” 

Është shumë e rëndësishme t’u kushtohet vëmendje funksioneve dhe fushave për të cilat në 
opinionin publik mbizotërojnë perceptime negative. Për këtë qëllim mund të përdoren 
hulumtime anketuese të opinionit publik, ashtu siç bëjnë organizatat civile. Anketat e fundit 
të këtij lloji kanë dëshmuar se NJVL-të duhet të mundohen në këto fusha t’i ulin perceptimet 
negative si dhe rrezikun nga korrupsioni: punësimet në komuna, sipërmarrjet dhe 
institucionet publike, emërimi i drejtorëve të sipërmarrjeve publike, dhënia e lejeve të 
ndërtimit, kryerja e mbikëqyrjes inspektuese, hartimi i planeve urbanistike të detaluara, 
zbatimi i furnizimeve publike etj.  

Udhërrëfyesi i UNDP-së për qytete pa korrupsion identifikon këto procese dhe fusha si të 
ndjeshme për të cilat duhet të veprojë NJVL-ja: 

Proceset dhe fushat Shembuj për rreziqe nga korrupsioni 

Proceset strategjike – planifikimi, shpjegimi 
strategjik i draft-rregullativave, buxhetet, 
standardet e shërbimeve, planifikimi urban 
etj. 

 

Ndryshime të planit urbanistik të detaluar 
në dobi të investitorëve dhe projekteve të 
caktuara. 

Operative – sigurimi i shërbimeve Personat zyrtarë nuk iu sigurojnë 
informacione te nevojshme qytetarëve (për 
shembull qytetari kthehet disa herë për një 
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rast konkret dhe fiton përshtypjen se duhet 
të japë ryshfet për të pasur akses te 
shërbimi). 

Funksione rregullatore – lëshimi i licencave, 
miratimeve, certifikatave, lejeve, 
inspeksioneve, revizioneve, kontrolleve, 
sanksioneve etj. 

 

Të kërkuarit ose të pranuarit e ryshfetit për 
lëshimin e licencës ndonëse kërkuesi nuk i 
plotëson kushtet. 

Funksionet për mbështetje – menaxhimi i 
burimeve njerëzore, komunikacionit, 
kontrolli i dokumenteve, marrëdhëniet me 
publikun, infrastruktura organizative, 
dënimet etj. 

 

Ngritja në detyrë i nënshtrohet favoritizmit, 
nepotizmit dhe ndikimeve të tjera. 

Menaxhimi i financave dhe burimeve 
financiare 

Keqplanifikimi i buxhetit që mund të shpjerë 
te mungesa e mjeteve për aktivitetet 
rrjedhëse. 

Menaxhimi i informacioneve Dhënia e informacioneve sekrete palëvet të 
treta - 

Furnizimet publike dhe menaxhimi i 
kontratave 

Krijimi i kritereve që u përgjigjen ofertuesve 
konkretë 

 

Probabiliteti dhe ndikimi i rrezikut ulen me përzgjedhjen e përgjigjes përkatëse për rrezikun. 
Vendimi varet nga rëndësia e rrezikut dhe nga toleranca dhe qëndrimi ndaj rrezikut. Për 
secilin aktivitet (përgjigje për rrezikun) duhet të përcaktohet faktor përgjegjës  si dhe afatet e 
veprimit. Hapi i fundit është ndjekja dhe raportimi për rreziqet. Udhëheqësit e çdo niveli 
menaxhimi duhet të ndjekin nëse rreziku ndryshon, si dhe të fitojnë bindjen se menaxhimi i 
rreziqeve është efikas dhe të identifikohen aksionet e mëtejshme, aty ku është e nevojshme. 
Ndjekja përfshin edhe konfirmimin nëse janë zbatuar aktivitetet, nëse masat e miratuara kanë 
dhënë rezultatet e duhura etj. 

Të gjithë të punësuarit në NJVL duhet të përfshihen në menaxhimin e rreziqeve dhe duhet të 
jenë të vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre për të përcaktuar dhe për të menaxhuar rreziqet. 
Megjithatë, përgjegjësinë e fundit për menaxhimin e rrezikut e kanë prefekti/prefektja dhe 
strukturat udhëheqëse më të larta. 

 

Roli i revizionit të brendshëm për menaxhimin e rreziqeve 

Revizioni i brendshëm duhet të sigurojë vlerësim të pavarur dhe objektiv se sa janë adekuate 
dhe efikase proceset e menaxhimit të rreziqeve dhe kontrollet e brendshme të sendërtuara, 
të gjithë si përgjigje ndaj rreziqeve.  
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Duke pasur parasysh se revizioni i brendshëm e rishikon vlerësimin e plotë të rrezikut, 
rekomandohet që ai të mos marrë rol të drejtpërdrejtë në vendimmarrje për nivelin e 
ekspozimit në rrezik, po pjesëmarrja e tij në procedurë mund të jetë në funksion këshillues 
ose vëzhgues. 

Gjatë kryerjes së revizionit, revizioni i brendshëm vlerëson efikasitetin dhe efektshmërinë e 
proceseve të menaxhimit të rrezikut, sidomos efikasitetin e mekanizmave kontrollues. Duke 
vlerësuar sa janë adekuatë edhe efikasë këta mekanizma në lidhje me parandalimin dhe 
minimizimin e rreziqeve, revizioni i brendshëm në raportet e tij revizore sinjalizion për 
rreziqet, pra për ndodhitë e padëshiruara që mund të aktivizohen si pasojë e mekanizmave 
kontrollues joefikasë ose joadekuatë. Rekomandimet e revizionit të brendshëm që ndodhen 
në raportet revizore zakonisht orientohen drejt përforcimit të mekanizmave kontrollues 
ekzistues ose drejt inkuadrimit të kontrolleve të reja. Për zbatimin e rekomandimeve nevojitet 
strukturë menaxhuese, ndërsa realizimi i tyre kësaj strukture i jep sigurinë se do të 
ndërmerren të gjitha aktivitetet e nevojshme për uljen e rreziqeve. 

 

3.3. Zbatimi i politikës së integritetit 
 

Kujdesi për zbatimin e politikës së integritetit në njësinë e vetëqeverisjes lokale është 
individual dhe kolektiv.  

Prefekti dhe strukturat udhëheqëse janë përgjegjës për sendërtimin dhe zbatimin e sistemit 
të integritetit dhe të promovimit të tij përmes sjelljes personale dhe përmes ndërmarrjes së 
hapava për pranimin kolektiv të politikës së integritetit dhe përmbajtjes ndaj saj nga 
anëtarët e këshillit dhe administratës komunale. 

Prefekti, anëtarët e këshillit dhe të gjithë të punësuarit në administratën komunale 
detyrohen të denoncojnë çdo vepër të dënueshme që lidhet me korrupsion, si dhe çdo 
shkelje të dispozitave të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit për 
të cilën kanë marrë vesh gjatë kryerjes së detyrave të tyre, si dhe çdo supozim ose dyshim 
për sjellje joligjore ose shkelje të kodit. Përveç kësaj, detyrohen të denoncojnë edhe atëherë 
kur iu kërkohet të veprojnë në kundërshtim me kushtetutën, ligjin, kodin ose ndonjë 
rregullore tjetër. 

Për shkeljen e standardeve të integritetit ndërmerren masa disiplinore, kundërvajtëse ose 
penale, për të vërtetuar përgjegjësinë në përputhje me ligjin.  

Zotimi i qartë për tolerancë zero për korrupsionin duhet të dëshmohet edhe në praktikë. Kjo 
do të thotë se parakusht për zbatimin e politikës së integritetit është miratimi i të gjitha 
akteve nënligjore të nevojshme (për shembull: rregullore dhe procedura për denoncimin e 
brendshëm të mbrojtur), sigurimi i i burimeve të nevojshme për personat përgjegjës për 
zbatimin e elementeve të politikës së integritetit, përforcimi i kapaciteteve përmes 
trajnimeve, workshop-eve etj. 
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Koncepti i kujdesit individual dhe kolektiv do të thotë se secili i di përgjegjësitë e veta për 
integrimin e aspekteve të ndryshme të integritetit në punën e tij, por prefekti/ prefektja dhe 
strukturat udhëheqëse duhet të mundësojnë mbështetje institucionale dhe organizative, pra 
mjedisin në të cilin zbatohet politika e integritetit. 

Çdo formë e sjelljes korruptive, joadekuate, joetike ose jomorale duhet të njihet nga ana e 
strukturave më të larta udhëheqëse dhe të sanksionohet.33 Zotimi i fuqishëm për zbatimin e 
politikës së integritetit do të operacionalizohet vetëm nëse po kjo politikë zbatohet për të 
gjithë njësoj, pavarësisht nga pozita, si dhe pavarësisht nëse bëhet fjalë për një shkelje ‘të 
vogël” ose ‘’të madhe”. Këto standarde duhet të jenë akoma më të larta kur shkeljet bëhen 
nga persona në pozita të larta, nga këshilltaret ose këshilltarët, të cilët duhet të jenë shembull 
i sjelljes etike dhe profesionale  e cila i bën ballë korrupsionit. Ndaj çdo parashtrese për sjellje 
joetike ose korruptive duhet të veprohet me kujdesin e plotë dhe të ndërmerret procedurë 
përkatëse në përputhje me rregullat ligjore. 

Zbatimi duhet të bëhet në bazë të qasjes përkatëse dhe konsistente. Strukturat udhëheqëse 
duhet ta definojnë qartazi procesin e ndjekjes dhe vlerësimit, të japin qartë rezultatet e 
pritshme dhe të përcaktojnë qartë personat përgjegjës për ato aktivitete, por edhe të 
sigurojnë burimet e nevojshme për zbatimin e masave. Të gjithë të punësuarit duhet të jenë 
të vetëdijshëm për identifikimin  e rreziqeve për secilën fushë, për aktivitetet e nevojshme, si 
dhe për planet për përmirësim, bashkë me afatet për to. 

Të gjithë të punësuarit duhet të dinë se denoncimi i dyshimeve dhe supozimeve për sjellje 
joligjore si dhe i shkeljeve të kodit është detyrë e tyre. Megjithatë, të punësuarit duhet të dinë 
çfarë ndodh me parashtresat e tyre, ashtu që politika për tolerancë zero për korrupsionin të 
kthehet në realitet. 

Sanksionimi disiplinor, kundërvajtës dhe penal 

Zakonisht shkelja e normave ligjore dhe etike sjell përgjegjësi disiplinore, kundërvajtëse ose 
penale. Në rast vepre penale, ngrihet procedurë penale te prokuroria publike e zonës. 
Procedura disiplinore kryhet në kuadër të vetë institucionit, ndërsa përgjegjësia 
kundërvajtëse konfirmohet nga KSHPK-ja, Inspektorati Administrativ Shtetëror, Inspektorati i 
Punës, Agjencia për mbrojtjen e së drejtës për akses të lirë tek informacionet me karakter 
publik etj.  

Është shumë e rëndësishme që këto procedura të aplikohen sipas parimit të së drejtës, 
objektivitetit dhe përpikërisë kohore.  

• Sjellja e drejtë është sidomos e rëndësishme te rastet e korrupsionit që kanë implikime 
dhe rëndësi politike. Sjellja e drejtë përfshin qasjen te drejtësia, trajtimin e barabartë 
dhe pavarësinë e gjyqësorit. 

• Objektiviteti nënkupton se të gjithë mekanizmat duhet të bazohen te ligji. Objektiviteti 
duhet të aplikohet gjatë të gjitha fazave të zbatimit të procedurës disiplinore ose 
procedurave të tjera për konfirmimin e përgjegjësisë. Gjatë procedurave disiplinore, 
para së gjithash gjatë vendimmarjes të shkallës së parë, vendimet merren nga trupat 

 
33 Për përgjegjësinë e zbatimit të politikës së integritetit shihni pjesën III. 
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administrativë, pra nga komisionet disiplinore të formuara brenda NJVL-së, të cilat nga 
natyra e tyre nuk  janë trupa gjyqësorë. Duke pasur parasysh se anëtarët dhe anëtaret  
këtyre trupave nuk janë gjykatës po të punësuar në sektorin publik, duhet të 
inkuadrohen mekanizma mbrojtës të cilët do të garantojnë se veprimet e tyre nuk 
ndikohen nga ndikime të jashtme dhe të brendshme, si dhe se nuk ka asnjë formë 
konflikti interesi. 

• Përpikëria kohore nënkupton se të gjitha shkeljet e integritetit do të zgjidhen në afate 
të arsyeshme. Zvarritja e procedurave mund ta minojë sundimin e së drejtës dhe të 
pengojë qasjen te drejtësia.  

 

3.4. Ndjekja dhe raportimi 
 

Njësia e vetëqeverisjes lokale e informon rregullisht dhe në kohë publikun për rastet e 
shkeljes së etikës dhe integritetit, masat e ndërmarra dhe rezulatatet, duke ndjekur parimet 
e veprimit të drejtë dhe përkatës dhe mbrojtjes së privatësisë dhe konfidencialitetit. 

Prefekti përcakton personin  për integritetin i cili jep këshilla dhe drejtime në fushën e etikës 
dhe integritetit. 

Njësia e vetëqeverisjes lokale bashkëpunon me Komisionin Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit dhe me institucione të tjera të përfshira në parandalimin dhe luftën kundër 
korrupsionit. 

Duke pasur parasysh se sistemi i integritetit përbëhet nga më shumë elemente të gërshetuara 
e bazën e ka te ligjet e ndryshme, NJVL-të kanë për detyrë të ndjekin dhe të raportojnë nisur 
nga baza të ndryshme. Këto detyra nuk duhet të shihen si barrë administrative, por si mundësi 
që vetë NJVL-ja të ndjekë performancat e veta dhe të përdorë të dhënat për avancimin e 
mëtejshëm të integritetit. 

Në përputhje me standardet ndërkombëtare, njëra nga praktikat  më të mira është përfshirja 
e një personi përgjegjës ose e një njësie organizative për etikën dhe integritetin, i cili/e cila 
do të të ngarkohet për këshillimin në lidhje me çështje etike, dilema etike, kahe, për ndjekjen 
e zbatimit të politikës së integritetit, si dhe për angazhime të tjera për avancimin e sistemit 
Kjo është në përputhje edhe me rekomandimet e GREKOS-s e cila rekomandon emërimin e 
personave përgjegjës për këshillim në fushën e integritetit, konfliktit të interesit, marrjes së 
dhuratave etj., në nivel qendror, por mund të merret si shembull gjatë përcaktimit të modelit 
në nivel lokal. 

Rekomandohet që prefekti të përcaktojë një person për integritetin nga radhët e të 
punësuarve, i cili do të sigurojë këshillim të besueshëm për çështje që lidhen me etikën dhe 
integritetin. Këta persona duhet të trajnohen nga KSHPK-ja. Njëra nga detyrat e tyre mund të 
jetë ndjekja e zbatimit të politikës së integritetit dhe dhënia e propozimeve për përmirësim. 
Ndjekja aktive e zbatimit të politikës së integritetit mund të përfshijë: 
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• Mbledhjen dhe analizën e të dhënave për shkeljet e kodit dhe për përcaktimin e 
trendeve, përmes analizës së procedurave disiplinore; 

• Matjen e njohjes së të punësuarve dhe nevojave për edukimin e mëtejmë dhe 
mbështetje përmes anketave me të punësuarit, plotësimit të pyetësorëve para dhe 
pas trajnimeve; 

• Zbatimin e hulumtimit të opinionit publik për mundësinë e plotësimit të pyetësorëve 
nga ana e përdoruesve të shërbimeve të NJVL-së. 

Të dhënat e zbatimit të politikës së integritetit janë në mbështetje të sistemit të integritetit. 
Të dhënat statistikore do të mundësojnë vështrim mbi fushat kryesore ku rreziqet janë më të 
mëdha dhe në atë mënyrë më tej do të mundësojnë zhvillimin e politikave specifike, si dhe të 
strategjive për integritetin dhe korrupsionin. Më tej, të dhënat janë të domosdoshme për 
vlerësimin e treguesve në kuadër të ndjekjes dhe vlerësimit të aktiviteteve, siç është vlerësimi 
se si funksionon sistemi i procedurave disiplinore në tërësi. Të dhënat e konsoliduara, të 
aksesueshme dhe të analizuara statistikisht për praktikat e zbatimit do të mundësojnë 
vlerësimin  e efektivitetit të masave ekzituese dhe të koordinimit operativ mes institucioneve. 
Është me rëndësi të theksohet se për rastet e korrupsionit dhe shkeljes së standardeve etike 
në nivel lokal duhet të mbahet statistikë e diferencuar sipas gjinisë. Kjo statistikë duhet të 
përdoret më tej për zhvillimin e masave me ndjeshmëri gjinore dhe të aktiviteteve për 
avancimin e  integritetit në nivel lokal. 

Politika e integritetit duhet të shoqërohet edhe me masa për ngritjen e vetëdijes dhe 
ndërtimit të kapaciteteve – nëse nuk ekziston të kuptuarit e ndërsjellë i koncepteve, 
rreziqeve, si dhe i ndikimit që mund të kenë masat, kjo mund të reflektohet negativisht mbi 
procesin. Politika e integritetit i prek të gjithë, prandaj të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm 
dhe për kompetencat e veta të zbatojnë ato aktivitete që janë në fushën e punës së tyre. 

Informimi i publikut 

NJVL-ja duhet ta informojë publikun rregullisht dhe në kohë për rastet e shkeljes së etikës dhe 
integritetit, masat e ndërmarra dhe rezultatet, gjithnjë duke ndjekur parimet e veprimit të 
drejtë dhe përkatës dhe të mbrojtjes së privatësisë dhe besueshmërisë. Kur ka raste 
korrupsioni të mundshëm, konflikti interesash dhe sjelljeje joetike nga ana e personave me 
profil të lartë, NJLV-ja duhet ta informojë publikun për aktivitetet e ndërmarra për hulumtimin 
dhe sanksionimin e rastit, menjëherë pas zbardhjes së tij përmes procedurës përkatëse. Në 
bazë vjetore të dhënat duhet të mundësojnë të kuptuar të qartë për çështje si numri i 
investigimeve, tipologjia e shkeljeve dhe sanksioneve, kohëzgjatja e procedurave dhe 
institucionet që kanë ndërhyrë.   

 

4. Ndërgjegjësimi për korrupsionin 

Nuk mjafton që NJVL-ja thjesht të zotohet për tolerancën zero për korrupsionin, por duhet që 
të gjithë të punësuarit në administratën komunale si dhe anëtaret dhe anëtarët e këshillit të 
njihen mirë me politikën e integritetit, kornizën ligjore, detyrat dhe angazhimet e tyre, si dhe 
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me procedurat disiplinore, ato penale dhe masat e tjera që mund të ngrihen dhe me pasojat 
e mundshme. Më poshtë janë dhënë propozime-masat për ndërgjegjësimin e të punësuarve: 

- Njohja me politikat, kornizën ligjore dhe procedurat gjatë nënshkrimit të kontratës për 
punësim me të sapopunësuarit; 

- Njohja proaktive e të punësuarve me rregullat dhe procedurat  e reja sa herë që ka 
ndryshime në rregullativën ligjore ose ndryshime të tjera në sistemin e integritetit 
(raportimi dhe shpërndarja e materialeve të reja përmes postës elektronike, 
organizimit të mbledhjeve); 

- Trajnimet; 
- Mundësia për të marrë këshilla dhe kahe nga persona profesionistë (personat për 

integritetin); 

Te sistemet e qëndrueshme të integritetit motivi i përmbajtjes ndaj rregullave nuk bazohet 
vetëm te frika e pasojave të mundshme, pra te procedura disiplinore ose penale eventuale. 
Të kuptuarit e pasojave të korrupsionit kanë rol parandalues të rëndësishëm. Të gjithë të 
punësuarit në NJVL, si dhe këshilltarët dhe këshilltaret duhet të jenë në gjendje të mund të 
parashikojnë se si një sjellje e caktuar korruptive ndikon drejtpërdrejt mbi cilësinë e jetës së 
të gjithë qytetarëve të NJVL-së. Në atë mënyrë do të ulet edhe toleranca ndaj korrupsionit, 
por edhe solidariteti me kolegët dhe koleget që kanë shkelur normat e dakorduara.  

Të kuptuarit e pasojave të korrupsionit mund të nxitet përmes diskutimeve, workshop-eve 
dhe trajnimeve. Tërësia e trajnimeve për nxitjen e integritetit dhe parandalimit të 
korrupsionit duhet të përmbajë edhe komponentë që do të fokusohen pikërisht te pasojat e 
drejtpërdrejta dhe të tërthorta të korrupsionit. Rekomandohet që këto trajnime të 
planifikohen në planin vjetor për përsosjen profesioniste. Këto trajnime mund të mbahen nga 
trajnues me të cilët NJVL-ja do të lidhë kontratë të drejtpërdrejtë për shërbimet, në 
bashkëpunim me institucionet e tjera (Komisionin Shtetëror për Parandalimin  e Korrupsionit 
KSHPK, Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës MSHIA, por mund të mbahen 
edhe nga aktorë të jashtëm si: Misioni i OSBE-në në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
organizata të tjera ndërkombëtare, si dhe asociacione civile (organizata joqeveritare). 

 

ANEKSI 1 – Lista e legjislacionit relevant (sipas fushave) bashkë me 
aktet nënligjore më të rëndësishme 

 

PARANDALIMI I KORRUPSIONIT DHE KONFLIKTIT TË INTERESIT 

Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 
12/2019 

DENONCIMI I MBROJTUR 
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Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonis nr. 196/2015, 
35/18 

 Rregullorja për denoncimin e mbrojtur në institucionet e sektorit publik  

 Rregullorja për denoncimin e jashtëm të mbrojtur 

FURNIZIMET PUBLIKE 

Ligji për furnizimet publike, Gazeta Zyrtare e RM-së nr.24/2019 

Kodi i sjelljes gjatë zbatimit të furnizimeve publike 

Dokumentet e tjera ndodhen në: https://www.bjn.gov.mk/category/podzakonski-akti-zjn/ 

 

TRANSPARENCA 

Ligji për aksesin e lirë tek informacionet me karakter publik, Gazeta Zyrtare e RMV-së  
nr.101/2019 

• Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën për zbatimin e LALIKP-së 

• Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formularit për kërkesën për akses tek 
informacionet me karakter publik 

 

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE 

Ligji për nëpunësit administrativë, Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 27/2014, 199/2014, 48/15. 

Rregullorja për plotësimin e rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes në 
internet, mënyrën e dorëzimit të aplikimit për ngritje në detyrë, mënyrën e zbatimit 
të përzgjedhjes administrative dhe intervistës, si dhe mënyrën e vlerësimit me pikë 
dhe numrit maksimal të pikëve nga procedura e përzgjedhjes, varësisht nga 
kategoria e vendit të punës për të cilin është shpallur konkursi i brendshëm 

 
Kodi i nëpunësve administrativë 
Urdhëresa për zbatimin e procedurës së punësimit të nëpunësve administrativë 
Rregullorja për përmbajtjen dhe formën e raportit vjetor për masat e shqiptuara për 
përgjegjësi disiplinore dhe materiale të nëpunësve administrativë 

 
Rregullorja për mënyrën e mbajtjes së procedurës disiplinore për shkelje disiplinore 
dhe formulari i votimit të fshehtë 

 

https://dksk.mk/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/12/Kodeks-20.12.2019.pdf
https://www.bjn.gov.mk/category/podzakonski-akti-zjn/
http://komspi.mk/wp-content/uploads/2014/01/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%88%D0%9A.pdf
http://komspi.mk/wp-content/uploads/2014/01/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%8A%D0%95.pdf
http://komspi.mk/wp-content/uploads/2014/01/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%8A%D0%95.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_interen_oglas_objaven_12.2020.docx.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_interen_oglas_objaven_12.2020.docx.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_interen_oglas_objaven_12.2020.docx.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_interen_oglas_objaven_12.2020.docx.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_interen_oglas_objaven_12.2020.docx.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/kodeks_za_administrativni_sluzbenici_sl183_12122014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/zas_uredba_postapka_za_vrabotuvanje_09022018.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_disciplinska_i_materijalna_odgovornost_sl142_26092014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_disciplinska_i_materijalna_odgovornost_sl142_26092014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_disciplinska_postapka_sl142_26092014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_disciplinska_postapka_sl142_26092014.pdf
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Rregullorja për përmbajtjen dhe formën e planit vjetor për trajnime të nëpunësve 
administrativë dhe raportinpër realizimin e tij  

Rregullorja për mënyrën e zbatimit të intervistës gjysmëvjetore, formës dhe 
përmbajtjes së raportit për intervistën gjysmëvjetore, kriteret më të afërta për 
mënyrën e vlerësimit të nëpunësit administrativ, formën dhe përmbajtjen e raportit 
me listën e notave vjetore, përmbajtja dhe forma e formularëve të vlerësimit,  
përmbajtja e raporteve dhe mënyra e vlerësimit të nëpunësve administrativë më 
rrethana të tjera, si dhe kriteret më të afërta për mënyrën e vlerësimit dhe mënyra e  
realizimit të masava për punë të shkëlqyer dhe të dobët të një nëpunësi administrativ 
në institucionet me më pak se 20 nëpunës administrativë 

Ligji për të punësuarit në sektorin publik,  Gazeta Zyrtare nr.27/2014, 199/2014, 27/2016, 
35/2018, 198/2018, 143/2019, 14/2020. 

Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e regjistrit të të punësuarve në sektorin 
publik, mënyrën e mbajtjes, mënyrën e aksesit, përdorimit, përpunimit  të dhënave, 
si dhe mënyra e sigurimit të përgjegësisë për vërtetueshmërinë dhe sigurinë e të 
dhënave. 
 
Urdhëresa për mënyrën e disponueshmërisë së dhuratave të marra, mënyrën e 
menaxhimit të evidencës së dhuratave të marra dhe çështje të tjera që lidhen me 
marrjen e dhuratave 

Dokumentet e tjera ndodhen në: 

https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/documents/legislation  

MENAXHIMI I CILËSISË 

Ligji për inkuadrimin e sistemit për menaxhimin e cilësisë dhe kornizës së përbashkët për 
vlerësimin e punës dhe dhënies së shërbimeve në servisin shtetëror, Gazeta Zyrtare e RM-së 
nr.69/2013 

Udhëzimi për inkuadrimin e kornizës së përbashkët për vlerësim, për formimin dhe 
punën e ekipit për vlerësim, për vlerësimin e gjendjeve dhe përgatitjen e raportit për 
gjendjet 
 
Udhëzimi për hartimin dhe miratimin e planit për përmirësimin e gjendjes në 
procedurën për kornizën e përbashkët për vlerësim 

 

MUNDËSI TË BARABARTA TË GRAVE DHE BURRAVE 

Ligji për mundësitë e barabarta të grave dhe burrave, “Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 6/2012, 166/2014 

https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_godisen_plan_za_obuki_sl142_26092014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_godisen_plan_za_obuki_sl142_26092014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_nacinot_na_sproveduvanje_na_polugovishno_intervju_as.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_nacinot_na_sproveduvanje_na_polugovishno_intervju_as.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_nacinot_na_sproveduvanje_na_polugovishno_intervju_as.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_nacinot_na_sproveduvanje_na_polugovishno_intervju_as.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_nacinot_na_sproveduvanje_na_polugovishno_intervju_as.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_nacinot_na_sproveduvanje_na_polugovishno_intervju_as.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_nacinot_na_sproveduvanje_na_polugovishno_intervju_as.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_nacinot_na_sproveduvanje_na_polugovishno_intervju_as.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_registarot_na_vraboteni_vo_javen_sektor_sl132_05092014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_registarot_na_vraboteni_vo_javen_sektor_sl132_05092014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_registarot_na_vraboteni_vo_javen_sektor_sl132_05092014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/pravilnik_za_registarot_na_vraboteni_vo_javen_sektor_sl132_05092014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/uredba_za_nacinot_na_raspolaganje_so_primenite_podaroci_sl153_20102014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/uredba_za_nacinot_na_raspolaganje_so_primenite_podaroci_sl153_20102014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/uredba_za_nacinot_na_raspolaganje_so_primenite_podaroci_sl153_20102014.pdf
https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/documents/legislation
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/1963_1__20130708_110813.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/1963_1__20130708_110813.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/1963_1__20130708_110813.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/1964_1__20130708_111113.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/1964_1__20130708_111113.pdf
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Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e raportit për punën e koordinatorit të 
mundësive të barabarta të grave dhe burrave në njësitë e vetëqeverisjes lokale 
(Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 46/15) 

MENAXHIMI I RREZIKUT 

Ligji për kontrollin e financiar të brendshëm publik,  Gazeta Zyrtare e RM-së nr.90/2009, 
188/2013 и 192/2015 

Standardet për kontrollin e brendshëm në sektorin publik (147/10), 

Doracak për menaxhimin financiar dhe kontrollin (shkurt 2016) 

Kahet për menaxhimin e rreziqeve -mars 2015 

Kahet për menaxhimin e rrezikut nga mashtrimi dhe korrupsioni 

Kahet për përcaktimin e vendeve kritike të punës 

Dokumentet e tjera për sistemin e kontrollit financiar të brendshëm publik ndodhen në:  

https://finance.gov.mk/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b
d%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%
b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd-3/ 

Kahet për vlerësimin e rrezikut nga korrupsioni institucional në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut, të hartuara në kuadër të projektit ‘’Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë në 
administratën publike “, i financuar nga BE-ja. Nëntor 2020. 

ANEKSI 2: Propozim-vegla për vlerësimin e integritetit 

1. Vegël për inkuadrimin e përcaktuesve për etikën në sektorin publik bashkë 
me Doracakun e Këshillit të Evropës për institucionet publike për përforcimin 
e etikës dhe për parandalimin e korrupsionit në administratën publike34 

Qendra e Ekspertizës për Reformën në Vetëqeverisjen Lokale pranë Këshillit të Evropës ka 
hartuar doracak dhe vegël për sendërtimin e standardeve etike që bazohen te praktikat më 
të mira evropiane. 

Metodologjia për përcaktuesit e etikës bazohet te Kartela Evropiane për Vlerësim (European 
score card), si baza fillestare për krijimin e Kartelës Kombëtare për Vlerësim. Bëhet fjalë për 
vlerësimin e kuantifikuar të praktikave të mira evropiane të caktuara në një ose më shumë 

 
34 Këshilli i Evropës, Qendra për Ekspertizë dhe Reforma në Vetëqeverisjen lokale: ‘’Përforcimi i etikës në 

sektorin publik dhe parandalimi i korrupsionit në administratën publike – Doracak për institucionet publike”, 

2017.  Ndodhet në: 

https://rm.coe.int/peb-public-ethics-benchmarking/1680746d52 

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnici_ednakvi_moznosti/3ednakvi.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnici_ednakvi_moznosti/3ednakvi.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/pravilnici_ednakvi_moznosti/3ednakvi.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/RDI_za_vnatresna_kontrola_vo_janvniot_sektor.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/Priracnik-za-FMC-Final.pdf
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/Nasoki-za-upravuvawe-so-rizici-mart-2015-.doc
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B009.06.2017.doc
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2009/03/%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B009.06.2017.doc
https://finance.gov.mk/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd-3/
https://finance.gov.mk/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd-3/
https://finance.gov.mk/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd-3/
https://finance.gov.mk/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd-3/
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/02/ProTRACCO-Guidelines-for-institutional-CRA_%D0%9C%D0%9A.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/02/ProTRACCO-Guidelines-for-institutional-CRA_%D0%9C%D0%9A.pdf
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fusha, të cilat duhet t’i përshtaten kontekstit lokal. Kartela përfshin  gjashtë kapitujt e 
mëposhtëm: 

- Statusin e përfaqësuesve dhe përfaqësueseve lokalë të zgjedhur; 
- Financimin e partive politike, asociacioneve politike dhe kandidatëve dhe kadidateve 

të caktuar në nivel lokal;  
- Kontrollin dhe revizionin e institucioneve lokale; 
- Statusin e nëpunësve dhe nëpunëseve publike lokale; 
- Transparencën, procedurat administrative, fushatat antikorrupsion dhe vlerësimin; 
- Marrëdhëniet/relacionet e vetëqeverisjes lokale me sektorin privat. 

Më pas këto vlerësime analizohen, krahason mes komunave të ndryshme, si dhe krijohen 
plane për përmirësim. 

2. Model pjekurie i integritetit të sektorit publik në Organizatën e 
Bashkëpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit (OECD) 

Rekomandimi i OECD-së për integritetin publik35 mundëson kahe për krijimin e vizionit për strategji 
integriteti në sektorin publik. Spored OECD-së, integriteti përbëhet nga tri shtylla: 1) Sistemi (i cili do 
të zvogëlojë mundësitë për sjellje korruptive),  2) Kultura (ndryshimi i kulturës ashtu që korrupsioni të 
bëhet i papranueshëm nga shoqëria]) dhe 3) Llogaridhënia (njerëzit të japin llogari për sjelljen e tyre). 

Modelet e pjekurisë të integritetit në sektorin publik36 iu mundësojnë institucioneve të 
vlerësojnë elementet e sistemit të tyre të integritetit në shkallë nga 1 deri 4: në embrion,  në 
zhvillim,  i sendërtuar ose sistem sistem udhëheqës integriteti.  

 
35 Udhërrëfyesi/doracaku  i OECD-së për integritetin në sektorin publik (OECD Public Integrity Handbook), 

Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim OECD maj 2020.  Ndodhet në: 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-integrity-handbook_ac8ed8e8-en  
36 Ndodhet në: https://www.oecd.org/governance/ethics/public-integrity-maturity-models.htm 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-integrity-handbook_ac8ed8e8-en
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Imazhi – Elementet e integritetit publik sipas OECD-së 

Kjo vegël mund të përdoret bashkë me udhërrëfyesin e OECD-sëm i cili siguron zbatimin e 
rekomandimeve të OECD-së për integritetin publik për secilin nga elementet e sipërpërmendura. 


